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MERKEZDEN GİDEN MEMURLAR 

359 kaza ve 63 vilayetimizde 
hazırlıkları kontrol ettiler 

l•tati•tik umum müdürlüğünde ~alıımalar 

T ass Ajansının 
iki tekzibi 

Falih Rılkı AT AY 
Romanya itaati baıladıfmdanbe· 

ri, bi:1:1at Sovyet ıahaiyetlerinden, 
aazetelerinden ve radyolarından 
batk• hemen herkes Sovyetler Bir
liği hesl\bına konu§tu. Muharip ve· 
)a bitaraf bütun --tefsirciler kendı 
nıeyil ve telakkilerine söre, Mo.ko
va'nm aizı ve kulağı kesildiler. Ni
hayet Tasa ajansı tarafından tebliğ 
olunan iki kısa tekzip geldi. Hiç 
fÜphe yok ki bu tekziplerin bilhaa
aa ikinciei dahi bir hayli kehanetle
re yol açacaktır. 

Tekziplerde iki eaaılı nokta var
dır: biri, Almanya'nın ıarka doğru 
yayılmatı üzerine, İngiltere, Türki
ye, Yugoslavya, Yunanistan ve Sov
yetler Birliii arasında hiç bir mü
zakere cereyan etmemiı ve etme
melde olduğudur. ikincisi, alman 
kıtalarmm Romanya'ya gönderil
mit olmaımdan, itral kıtaları asker 
aayıımdan ve maksatlarından Sov
yetler Birliğinin haberdar edilme -
mit olduğudur. 

1 

Önümüzdeki pazar itinü yapılacak olan 
üçüncü umumt nüfuı sayımının hazırlık
ları tamamen bitmiştir. Aylardan beri de
vam eden çalışmalarla, ıııyımın bütün yurt-
ta en muntazam bir ıekilde ve en ktaa sa
manda başarılabilmesi için icabeden bütün 
tedbirler alınmıt bulunmaktadır, Sayım 
hazırlıkları biltUn vilayetlerimizde 2-4 ka,. 

za mlisteıına olmak Uzere bfitUn kazalın -
mııda, yani 359 kazada merkezden S(Sndo
rilen memurlar tarafından kontrol edilmlı 
ve alınan tedbirler rözden rcçlrilmlttlr. 
Bu kontrol işleri için 120 bin kilometre 
yol katedilmiştir. Bu mesafe geçen uyım
aa 98 bin kılometre idi. ı.tatI.ıilı: -
mUdUrlUiflnUn lıoatrohı "IPllD mennarlan 
merkeze dönmiye ba,lamışlardır. 
İzmir ve Bursa valileri B. Fuat Toksal 

ve Refik Koraltan da dün lıtatit1tik umum 
müdürü B. CelU Aybar'a telefonla malQ -
mat vermiı, aayım itlerinin bam! inti:r.am 
ve ihtimamla yoluna kondutunu haber 

(Sonu 5, inci sayfada) 

Dün radyoda bir nutuk .ö;yli;yen 
B. Ruz.velt 

Amerika' da 

askere ahnacak 
16.500.000 

gen~ teshil ediliyor 
Nevyork, 16 a.a. - Amerika'da 21 

ila 36 ya~ındaki 16 milyon 500 bin er
keğin kaydına bugiln başlanacaktır. 
Bu iş için kayıt bürolarında bir mil· 
yon memur çalışacaktır. Kaydedilen • 
lcr 11 suale cevap verecek ve bunu 
müteakip kendilerine daima üzerle· 
rinde taşıyacakları bir kart tevdi edi
lecektir. 

Milyonlarca amerikalının bugün 
askerlik kaydının yapılması münase
betiyle B. Ruzvelt radyoda amerikan 
milletine bir nutuk söylemiş ve de. 
miştir ki: 
"- Bugünkü mecburiyet bize dı

şardan yükletilmiştir. Dünyayı harp
le tehdide cüret edenler, topyekfin 
harbi ve bu ismi icadedenler, bize ve 
bütün hür milletlere topyekfin müda
faa için hazırlanmak zaruretini tah-

(Sonu 5. incı •aylada) 

C. H. P. Umumi 

İcfare Heyeti nele 
Cümhuriyet Halk Partisi Umu· 

mi idare Heyeti; dün mutat hafta
lık toplantısını yapını~. Parti'yi ala· 
kadar eden mevzular üzerinde mü
zakerelerde bulunmuıtur. 

Sovyetler Birliği siyaseti, Yoldaş 
Molotof'un aon nutkunda yeniden 
t~bit ve tasrih etmiı olduğu üzere, 
bitaraflık olmakta devam etmekte -
dir. Moıkova hiç bir taraf nam ve 
menfaatine harbe sürüklenmek ni • 
yetinde değildir. Sovyetler Birliğini 
bu cihanıümul olmıya namzet bo
iazlapna karıısında yalnız _ kendi 
menfaatleri ali.kadar eder. Ve ken· 
di menfaatlerinin muhakeme ve 
muvazenesini de Moskova kendi dü
ıünür ve kendi tarlar. 

Oçüzlil pakt Moskova'ya daha 
9Vel haber verilmiıti. Bilhaaaa Sov
yetler Birliğinin vaziyeti baknnm • 
dan ehemiyetçe asla ondan aıaiı 
kalmryan Romanya iıgalinde aynı 
uaulün ihmal edilmiı olması kimse
nin dikkatinden kaçamaz. Bazıları· 
nm ilk batırma gelen izah, bu itral 
haberinin verilmemiı olmasındaki 
mahzurları üçüzlü paktın izale et· 
miı olmaaı olacaktır. 

Romanya'dan l•tanbul'a gelen ingilizler Galata nhtımında 

ROMANYA'NIN 
YENİ ALEMİ 

Antenesko bunu anlatıyor 

Romanya'da demlryollarda 
yolcu nakliyah durdu 

Bertin, 115 a .a. - DNB. aJanıı bildiriyor: 
Völkischer Beobachter ıraıeteai ba,maka
lesinde romen devlet reiıi reneral Anto
nesco tarafından Bükreı'teki muhabirine 
verilen beyanatı neşretmektedir: 

Mesele, Uzak ve Yakın-doğu'da
ki hadiselerin hangi noktada ve ıaf· 
hada Sovyetler Birliği menfaatleri· 
ni ali.kadar edeceği keyfiyetidir. 
Çünkü, Molotof Yoldat'm bitaraflık / 
aiyaaetine koymuı olduğu ıart, bu 
menfaatlerin masunluğudur. Acaba 
mihver devletleri hangi harekette 
bulunurlarsa Moskova'nın taham
mül ve müsamahası nihayet bulur, 
yahut, Japonya ne yapana Sovyet
ler Birliğinin menfaatlerine dokun
muş olur? Bu suallerin cevabı, Sov
yetler Birliği ıiyasetine hakim olan
lardan gayri herkes için meçhuldür 
ve her türlü tefsirler Moskova'dan 
ıarih herhangi bir beyanat gelme· 
dil<çe indi kalmıya mahkumdurlar. 

Eski rejime karşı tereddüt etmeden en 
çetin mlicadelelerden birine tevessül et -
mek ıerefi yeni nesle nasip olmaktadır. 

İşte yaptığım ve her tilrlü engelleri kıra. 
rak romen ceıniyetinin tabi[ ve kıt! bünye
sini yaratıncaya ve "rumen" kelimesinin 
manası bir rerçek haline ıellnciy.e kadar 
devam edecek olduğum mücadele bu müca
deledir. Son tekzipler, alman ileri hare

ketinin Moskova ile gizli bir anlaş
manın netice3İ olabileceği hakkın
daki ecnebi ta hminlerini de suya 
düıürüyor. Ne tasvip, ne tenkit: 
Tass ajansının lisanmd&:ıı timdilik 
bundan batka mana çıkarmağa im
ki.n yoktw. 

{ lloaıı S inci sa.7/ada) 

Müteakiben yahudi meselesine temu e- ı 
den general t()yle demiştir: 
Şimdi artık ıizli kuvetlt'r tarafından 

devletimizin ıefleri üzerine yapılan o me
şum nilfuza nihayet verilmiştir. 

Tabit ıartlar ihdas etmek, memleket 
maliyesini temizlemek, milli iıtih111i )'ilk· 

( Sonu S inci •a7/ada J 

lngilizler otomobillerini de 
naklediyorlar 

Esrarlı bir yangın 
.Nevyork, 16 a.a. - Royter: Bu sabah 

erkenden Camden'de c;:ıkan ve neden oldu
tu eararh kalan bir yangın harp gemileri 
için malzeme imal eden Camden Troce 
Coınp&Jı>' teaı.atııu ~lp etmııtlJ'. 

Anadolu1dan Akdenizei iftira da 
• " ... t t " • t ...... • 

Yeni ve mükemmel bir ediyorlar! 
kara yolu daha yapıldı 
Bu muntazam şose Konya - Beyşehir 

.Ma~!l~gat - Antalya istikametindedir 

lı.ntalya'dan gllzel bir görünü~ 
Orta Anadolu bu 

günden itibaren gU 
zel Akdenlz'e yen 
bir yolla bağlanmı 

bulunuyor. Bu yol 
27 aenedenberi Uzc 
rinde c;:alııılmakta o 
laıı Konya - Beyıch 

ri - Akseki - Mana\ 
nt tatlkametınde i 
ıerllyen bUyUk ıosc 

dlr. 
Yol, Anadolu'nu' 

en arızalı sahaların 
dan biri olan cenuı 
Torosu allsllelerin 
den geçmektedir. Va 
tanı, yeni ve çok de
ferll blr yola dahc· 
kavuttUrmak için bU· 
ralarda bQyUk zah 
metler lkUham et 
~ "1ı!hıllk ~laı 
M'rt O• segtUer 

ya.ratmalı lbun .,el· 
mı,tır. Fakat, bugün 
duyulan hudutsuz ıe· 

vlD.j:, 27 ıeneııln yor· 
i'Ullluklarını UDUt· 
turmıya yetecek ka
daı" derindir. ÇUnkU 
bUyUk, zengin bir 

ltRIDlff 

•SIVDI $EHl/lf 

BOZKll« 

• 

Yeni yolun istikametini göıterir harita 

:ınterlandı, en kısa zamanda ve en rahat j Antalya arumdaki ~5eler daha evet eıo... 
ı~;kllde denlse kavuıturm~ıtur. aen muntazam bir ıekilde yapılmq olduğu 

&&!arla bllba .. Beneıl:ıır1e Manav- !Çıin Konya ile Antalya böylece biribiri
:ı~:-ında uir&11lmııtır. Şimalde Bey - ne bağlanmıı bulunmaktadır. Konya, yur -

Konya ve cenupta Manavgat'la dun her tarafına muhtelif yollarla bağlı 
bir merkez olduğu lçln, ıüzel ve tirin An
talya, lbugiln her günkünden daha çok bi

ve kontrol 
memurlarının 

nazarı d'ikkaline 
AnkaJ"a Valiliğinden ı 
1 - Uzak meeafelerde vazife 

almı1 olan aayım ve kontrol me
murları için Ulus meydanı top
lanma ve aktarına merkezi ol
mak üzere ıehrin muhtelif ma
hallerinden otobilaler tahrik edi
lecektir. 

2 - Uluı'tan muhtelif iatika
metlere ve Yenişehire tahrik e
dilecek otobüslerle de aayım ve 
kontrol memurları vazife ma
hallerine ıevkolunacaklardır. 

3 - KezaJik Çankaya kazası
nın uzak mesafelerine tavzif e
dilmiş olanlar için Kaymakamlık 
binası önünde nakil vasıtaları 
tahrik edilecektir. 

4 - Hareket noktaları ve aa
atleri aşağıda yazılıdır. 

Hareket noktası: 

Kavaklıdereden 
Emniyet Abidesinden 
Maarif Koleji önünden 
Cebeciden 
Hamamönünden 
Gazi Terbiye -
Ensti tilslinden 
Keçi örenden 
Etlikten 
Ulustan birinci defa -
Etlik ve Keçiörene 
Ayrıca Ulustan muh
telif istikametlere 
Çankaya Kaymakamlı
ğınca tavzif edilenler 
için Çankaya Kayma -
kamlığı önünden muh
telif iatikametlere. 

Saati 

6.30 
6.30-6.45 
6.30-6.35 
6.30-6.45 
6.30-6.45 

6.30 
6.30 
6.30 

6.15 

6.30-6.45 

6.30-6.45 

n yaklqınış bulunuyor. 

27 yıl rlbi çeyrek un qan uzun a.ene
lerdo yılmadan ~lışan, bu uğıırda büyük 
fedak.lrlıklardan çeldnmlyen Antalya vi -
ltyetlnl takdir ve tebrik ederiz. 

Önümllldekl 23 ll'ktctrin 11h rünü yolun 

a~ılDıa töreni yapılacaktır. 

Eden Mısır' da 
Londra, 115 a.L - Haber alındığına ıö

re, İn&fliz Harbiye Nazırı B. Eden Mı -
ıır'a celmiıtir. Orta eark kuvetleri baı • 
lcumandanı general Sir Ardıibald Vavel 
IJe cörüıeceği sannedllmelrtcdir. B. Eden 
orta ıarkta bulunan lncllls " müttefik 
kuvetleri teftlı edecektir. 

Bulgar ziraat nazırı 

B. Bagrlan~f dün 
Musollnl ile görüıtü 
Duçe ile yapılan mülôkat 

samimi oldu 
Roma, 16 LL - Bulrar naat nazırı B. 

Baırianof Cbiıl urayında hariciye nazırı 
Kont Ciano ve bunu müteakip Venedi1r 
sarayında Dupe ile ıörlitmelerde bulun -
muıtur. 

••• 
Roma, 16 a...a. - Stefanl ajansı bildiri -

)'IC)r: B. Muıolini burün ötleyin bulrar zi-

raat nazırı B. Barrianof'u kabul etmiıtlr. 
Samimi olan mülikatta İtalyan ziraat na
zın ve Bulıariıtan'ın Roma elçisi hazır 

bulunmuşlardır. Bundan ııonra bulrar na

zırı beynelmilel zira.at enstitüsünü ıez -

mittir. Orada ıerofine bir rami k&bW 

ppılmıı• 

12 adaya asker sevkedilebilecell 
hakkında neıredilen havadisi 

Türk gazeteleri 
uydurmadı! 

Uyduran kendileridir J 

D.N.B. nin ve Stefoninin 

verdiği telgraf Anadolu 

Ajansı arşivinde 

mahfuzdur 
Roma, 115 a.a. - Stefani bildiriyor: St .. 

fani aianıının diplomatik muhıtrririne at.
fen Po vadisinde bulunan ordunun 12 ada· 
ya nakledilebileceğine dair türk gazetel• 
ri tarafındın neşredilen haber telaş veri

l ci bir haberdir. Ne Stefııni ajansı ne '-e 
diplomatik muharriri böyle bir 5ey n~ -
retmemiştir. Evcil 12 adanın takviyeye 

' ihtiyacı Yoktur ve Po vadisindeki motör-
lil bir ordu, hareketindeki bilyük sürat ev
s:ıfını kaybedecefi kilçilk adalarda fay -
dalı bir ıurette kullanılamaz. Askerlik 
fenninden mahdut malOmatı olan herkes 
bu haberin gülünç ve manasız yanlııı hak· 
kmda bir hiiküm verebilir. 

Türk gazetelerine yapılan iftira/ 
Roma., 115 a.a. - D .N .B bildiriyor: Sa

lilıiyettar bir menbadan bildirildiğfoe gö
re, Stefani ajansının diplomatik muharri
rine atfen Po ordusunun 12 adaya nakl• 
dilmesi ihtimaline dair tUrk cu.eteleri ta· 
rafından nqredilen haber endiıe yarat • 
mak için çıkarılan yalan bir haberdir. Ne 
Stefani ajansmın diplomatik muharriri ne 
de bu ajanı hiç bir vakit böyl-c bir haber 
neşretmemişlerdir. 

Anadolu Ajann'nın Notu: ......................... , .................... .. 
Türk gazeteleri, bu iki telgrafta bah 

s~dilen haberi, bültenimizin 12 ilkteı
rın 1940 tarihli nüshasında çıkan bir 

<Sonu .S. ıncı sayfada) 

Alman maaril anzınnı Javet 
eden bulgar bQfvelr.üi Füol 

Alman Maarif nazın 

Fon Ribbelrop' un 
bir mümessili ve 
beş kişilik bir heyetle 

Sofya'ya geldi 
Sof:ya, 115 a.a. - D.N.B. bildiriyorı 

·Bulpr başvekili ve maarif nazın B. Fi
laf'un d!veti üzerine alman maarif nazın 
Ruat yanında alman hariciye nazın von 
Ribbentrop'un husus! mUmesaUI orta elçi 
Tvardovski ve maarif nezareti erldnından 
bet kişi oldutu halde burün Sofya'ya gel· 
miş ve istaııYQnda başvekil Filof ve diğer 
bir çok zevat tarafından kan)ılanmıştır. 

Alman nazın Sofya'da bir kaç gün ka -
lacaktrr. 

Bulgar ıa.zeteleri, a!man nazırını selSm
lamakta ve bu ziyaretin tıun bıılgar ziraat 
nazırı Roma'da iken vukuunu, bulrar mil· 
letini mihver devletlerine bağlıyan rabı
taların yeni bir tezahlirli olarak tefsir ete 
mektedir, 
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Fikirler ve insanlar 

Lôtince ve Yunanca 
Nurulah ATAÇ 

GAZETELERİMİZDEN Arap harfle· ı bir faydaıı olmuyor ... " diyecekler. Hal • 
rinin b~s?ütün kaldırıldığı ~n, yani bun- buki. klaııilı: tahsil çabuk semere vcrcmiye
dan on ıkı yıl ev el (uzun dcnılcn yıllar ne cektır; zaten vermemesi de li.zımdır. Çiln
de çabuk akıp gidiyor!), Hakimiyeti Mil- kil bizim istediğimiz mekteplerimizdcn 
liye'dc "Klasikler" isimli bir yazım çık- biraz latincc ve yunanca kek.~ler ıençler 
mı~tı; onda diyordum ki: yetişmesi değildir. Hani btızx aileler kız-

" .•• Demek ki Türk gemisi, aaırlar • lanna daha çabuk ve daha iyi koca bula
dan beri bağlı duruuğu ıahllden ayrılıyor: bilmek için onlara biraz piyano öğretir • 
Yolumuz açık olıun: Mama!i yolumuzu ler, bizim mekteplcrimlıı:den beklediğimiz 
açacak olan esbabı hazırlamamız icap eder. o derece !itince ve yunanca bilir gençler 
Gideceğimiz yeri biliyoruz: bir asırdan yetlııtirmelcri değildir. Biz litince ve yu
fazla bir z:ıınaııdan beri gözlediğimiıı: bir nanca derslerinin bu memleket insanlan
uhll: Garp. Oraya çıktığımız zaman kar- nın zihninde eııaıh, derin bir değişmeye 
6ıl&şacağımız insanlar ribi hareket ede- ıcbep olmasını biliyoruz. Bu da üç beş yıl
bilmek onların dilşüncelerinl yadırgama- da elde edilecek bir netice değildir. Uzun 
mıı.k için onların usullerine, fikirlerinin zamana ihtiyacı vardır. 
ııimdiye kadar geçirdifi safahata aş(na ol- Latince ve yunanca derslerinin en bü • 
mamız Jbımdır. Avrupa'nın buzilnk!l ah • yük iyiliklerinden biri aençlcrimize has
Hikı, fikirleri tiç membadan fışkırmıştır. biliği, yani derhal fayda, kan.nç bekleme· 
Herhangi ırmağına eğilip bakın: sularının den çalıamayı öğretmek olacaktır. Ölmüş 
her :zerresinde - asırların ilave ettiği renk- medeniyetlerin eserleri ile uğratmak .•.. Bu, 
lerin altında - o Uç pınarın rengini görür, çoğuna, su üzerine çizgiler çizmek kadar 
kokusunu duyarsınız: Yunan medeniyeti, lil:zumsuz bir faaliyet diye görUnUr. Klasik 
Roma medeniyeti, KuNnu Vüsta medeni- tahsil böyle faaliyetlerin lUı:umsuz olma
:yetl. O halde bizim de bu üç medeniyeti, dığını, zihni hazırladığım, insan oğluna 
fyi ve fena noktaları ile, tetkik edip anla- ııahıt endi~elerinin fevkinde aklın, teces
madan evci Avrupalılar gibi düşünmemi- süsün icapları bulunduğunu hissettirecek· 
ze, çalışmamıza, onları anlayıp kendimizi tir. Sadece öğretecektir demiyorum, çün· 
onlara anlatmamıza imkln yoktur ... Bina- kil öfrcndifimlz şeyler çoğu zaman satıh· 
eııaleyh bugün yapacdımız ilk iılerdcn ta kalır, içeri iııleme:z: halbuki klasik talı· 
biri, hattli ilk iş, yunancayı ve, Roma ile ıilin getireceil bilginin içlere iılemui, 
Kurunu Vüıta'nın dili olan latlnccyi öf- gerçekten ruhun malı olması llzımdır. 

renmektir." Llt!nce ile yunanca, ilmin bazı ıahala-
Mektepl~!mizt Ultlnccı ve yunanca rında, zaruri birer ftlettir: bilhaasa tarlh

deralerlnln girmesini lilzumlu ırördüğümil le, hukukla. edebiyatla meııı;ul olanlar 
:yıllarca ıöyledlm. Bu fikri benden çok iyi için_ Fakat biz gençlerimizin o ıahalarda 
müdafaa edenler de oldn: Yakup Kadri çah§aeakları için Uitince öğrenmelerini 
Karaosmanoğlu, K&zım Nami Duru, İsmail istemiyoruz. Kendileri için o rlillerin ko· 
Hakkı Baltacıo~lu, Burhan Belıe-. Fa - ]aylık getirecek birer llet olduğunun far. 
kat, doğruluğundan bir an &üphe etmedi - kına varmamnlıdırlar. Lf.tinceyi ve yunan
l:im davamızı kabul ettireceğimizden, hiç cayı, sırf latince ve yunanca öfrenmek 
olmazsa onun kabul edildiği g{lnleri bizim için öğrenmelidirler. Merıı.k ettikleri için, 
de görebilece~imizden ümidim yoktu. O ken.slilerlnde hasbi tecessüs ruhu uyan • 
kadar itirau, hattli hücuma, tezyife uğra- dıfı için. .. Kısacası klasik tahsil hayatta 
mıştrlı: ki ... Bu Yıl liselerimizde !itince ve muvaffakiyet için, para kazanmak için bir 
yunanca okutulacak bir §ubc açılacağını vasıta ıayılmamalıdır; o, ancak ruh zcn
duyduğum zaman eaşırdım, lldetl inanma· ıtinliği getirdiği için ıevilmelidir. Fayda
dım: kendimi, en imkansız bellediilmlz ıı olmaz demiyorum; fakat kin.sik tnhsil 
hülyaların da ancak bir an için birer ha • fayda bakımından münakaşa edilmemeli • 
hikat oluverdikleri bir rüya içindeyim dir. Onun baslıca iyiliği insan oflu için 
11andım... faydanın üstünde endi&eler bulunduğunu 

Dofru: bu yıl !itince deni ba&lıyor. kabul ettirmesidir. 
Henüz bir kaç mektepte, o da ancak ıon Bu yıl liselerimizde çocuklara !itince 
Uç ıınıfta ... Bu kadarına da ıilkretmeUyiz. okutmağa başlıyacak muallimlerin vazife· 
Bundan sonra bizim, yani humaniıt tah • si ne kadar güçtür, biliyorum. Onlar sa • 
ıilin lilzumuna inananların vazifemiz, Hl.- dece ellerindeki müfredat programı ile 
tince ve yunanca okutn.n mekteplerin, ıı· bağlı olmıyacaktır: çocuklara litince iba
rııflarm çoğalmasına çalışmak olmalıdır. reyi ıökmeğl öğretmeleri kifi gelmez: 
Şimdi memleketimizde llltince, yunanca onlara llitince aşkını, klasik tahsilden bek· 
okutabilecek muallim çok azdır; klasik lediğimiz zihniyetin a5kını aııılıyacaklar • 
tahsil onun için ancak ' birkaç mektebe dır. Bunun içindir ki onların sadece kud
konmuatur. Bu zarureti anlamakla beraber retleri nisbetinde muvaffak olmağa çalıı· 
gene her mektepte klasik eube açılmasını, malan yetmez: kendilerini aşmaları, hiç 
lltinceye orta okulun ilk sınıfından baı - bir zorluktan kaçmamaları, hiç bir ıcyi 
!anılmasını, yunancanın da bir değil, Uç imklnsız görmemeleri, bir an yelsi kabul 
yıl okutulmasını istemeliyiz. BuıUn bu - etmemeleri Jlizımdır. Mclı:teplerimize ll
lunamıyan imkan yarın bulunur, tince ve yunanca der1leri ılrmiştir; fakat 

İtiraf edeyim ki içimde bir korku var: bu derelerin dCYam etmesi, artması, o mu· 
!itince ve yunanca derslerinin ~abuk ao - ıllimlcrln çahımaları sayesinde olacak· 
mere vermC91 beklenecek ... Birkaç yıl f. tır, Onlar bilmelidirler lri bir cün r8ıte
çinde, hi11olunacak bir netice elde edile -
mezsc klasik tahsilin !Uzumu tekrar mil • receklcri zaaf, bizim ve kendilerinin olan 
nalcaşa edilecek; o liizumu kabul etmlyen· doiru davanın kaybedllmeıine sebep ola
ler kavct bulup: "Görilyorsunus yal hiç bilir. 

Evinin kirasını 

arfllrmıya teıebbüs 

ede biri mahkOm oldu 
Yeniochlr'dckl apartmanmm bir daire -

ıinin aylık kirasını ıeçen .ene 20 lira,_ 
vemıiııken bu acncı 30 liraya çıkarmrya 

te$ebbüs eden Abdullah Tayzen iımlnde 
biri mlllt korunma kanununa tevfikan ad
liyeye verilmiı ve me,but suçlar kanunu
na göre yapılan muhakemede dairenin bir 
senelik kirası olan 336 lira alır para ce -
.r.uına mabldtm edllmiıtlr. 

lzmir'de sayım 

için hazırlıklar 

, 
Sağır dilsiz ve 
körler konseri 

İzmir, 16 a.a. - Sağır, dllslz vo körler 
mektebi tarafından te~kll edilen orkestra 
yakında halkevlndo bir konser verecektir. 
Bu konııerln hBlllltıtı Ue orkeetranın bir 
satır, dllıılE ve körler yurdu lnıa edilmek 
Uı;ere memleket dahilinde bir turneye cık· 
muı kararlqtırılmııtır. 

Teşekkür 
Bayan Mckeever, zevcinin vefatı do-

1.ayısiyle gönderltmit olan çelenk ve 
çiçeklere ve göıterilmiJ olan al!ka ve 
ıamlmiyete bUtlin mevcudiyetiyle te· 
ıekkilr eder. Kendisinin 11erian !ngil
tere'ye avdeti dolayııiyle de, bu ccmi
lekAr zevata bizzat beyanı te§i!kkilr 
edemeyişine eacf eder. Bu vazife mat
buat tarafından deruhte edilmiıtir. 

u ı: u s 

I ······;~~··~;~;:~~;~;··~:;::~;~:·~~:·! ymıında yazılacak nüfua o gün i 
her evde veya bafka binnlarda 
taheen hazır bulunan nüfuıtur •• 

Hava Ku umuna 
Bir evin, bir ailenin nüfuaundan f 
olup da o gün her hangi bir ıe- i 
heple ba§ka bir memlekette, bat- ! 
ka bir tehirde veya batka bit" bi· ! 

ı nada, aakerlikte, mektepte, has. i 

1 
tahanede, aeyahatte bulunanlar l 
katiyen yazılmıyacaktır. Çünkü 
bu kabil kimseler aynı günde bu· 
Iunduklan yerde yazılmıt olacak· 

I
~~~ i 
' BAŞVEKALET 

latatiatik Umum Müdürlüğü ................................ 

Erg ni tahvilleri 
ikramiyesi ~ekildi 

İkramiyeli yüzde S faizli 1933 Ergani 
istikrazı tahvillerinin dün Maliye Vekl • 
leti, Merkez Bankası ve diğer Bankalar 
mümessilleriyle noter huzurunda yapılan 
15 inci ikramiye ke&ldeeinde: 
Numara 

73628 
152407 
34369 
35043 
36312 
34361 
34367 
86260 

123485 
141018 
1~966 

numaralı tahvil• 

.. .. .. .. 
" .. 
" .. 
" .. .. .. 
,, " 

Lira 
30.000 
15.000 
3.000 
3.000 
3.000 

909 
909 
909 
909 
909 
909 

ve ayrıca. 289 tahvile 120 şer lica ikramiye 
isabet etmi&tir. 

Cevdet Kerim lncedayı 

ve Reşat Nuri 

Güntekin'in konferansı 
Sinop, 16 a.a. - Şarlı: vilbetlerimizde 

Türttiye'nin dünya vaziyeti karııısmdaki 
durumu ve hükUınetimizin dıı ve iç ı><>ll· 
tlkaaı etrafında bir sıra konferans verdik· 
ten &0nra buraya ıelmiş bulunan mebusu
muz Cevdet Kerim İncedayı, dün akşam 
halkevinde müntehipleriyle vilayet ihti • 
yaçlan üzerinde bir konuGma yaptıktan 
sonra umumi vaziyet etrafında bir konfe
rans vermiştir. 

Cevdet Kerim İncedayı bu konferan • 
smda, dilnynnın içinde y96adığı buhranlı 
vaziyeti açıkça ıruattıktan ıonra Türkiye 
cilmhuriyeti devlet ve ,ınllletinin kuvetini 
her türlü tecavUze karııı ıoou muzafferi
yetle bitecek ıekilde aldığı tedbirleri izah 
etmlıı ve sözlerini hiç bir tecavUze niye
timiz yoktur, macera.ya dilşmiyeceğlz, an· 
cak bir tccavUze uf;raraak onu bütün varlı· 
~ımızlı ke.r11ıhyarak iıtikUilimizi korumak 
için çarpııacafı~ diye bitirmiıtir. 
Konferansın 10nunda ıinoplular büyük 

Şe!imiıı: hmet İnönü'ye, BüyUk Millet 
Mecliıine ve hükilmetine bağlılık ve gÜven 
duygularını lrhar etmişlerdir, 

Buraa' daki konleram 
Bunıa, 15 a.a. - DUn burada Tayyare 

ılnomasmd.a Çanakkale ıncbuıu Re.,at Nu
ri GUotckin tarafından hilkümetitnizin dıı 
polltika11nı izah eden bir konferans verll
mivtir. Konferansta vali, parti ml.Ucttiıl. 

parti reis ve idare hoyetlcriylo muhtelif 
teşekküller mümessilleri ve kalabalık halk 
kiletıi hazır bulunuyordu. 

Biitün dinleyicilerin yakın bir allka ile 
takip eyledikleri bu konferansında hatip, 
yurtda sulh cihanda. ıulb prensibine daya 
nan hUkilmetimizln bugtlnkü vaziyetini l· 
nh ettikten ıoora tilrk milletinin dünya 
ahvall karımnda ıi)sterdlli yilkwek allka 
ve ha1111asiyete işaret ctmlı, halk ile devle
fn her hususta tam bir ıörü!J birliği esasın
da anlaımıı oldtı'klamu tebartu ettlnniı· 
tlr. 

yapllan yardımlar 
Ankara. 15 a.L - Hava Kurumuna ya

pılmakta olan yardımlara dair dün aldı -
ğımız haberler Nazilli'nin Kuyucuk köyü 
halkının bir gtinde kuruma 212 lira ve gene 
bu köy halkından Mustafa Türkyılmaz a.
dında bir vatandaıım da SO lira teberru et
mi11 bulunduğunu bildirmektedir. 
Araç'ın Iğdır nahiye merkezi ve buna 

bağlı köyler halkı 2.000, Kayaeri'de un 
fabrikası kollel:tlf f,irketl 500 ve elektrik 
ıirketl 300 lira vernıiılerdlr. 
Upk'ın kaza merkezine bağlı kaylerl 

225 lira ve bu arada Ka.plangl lı:öyil 77, 
Hasan it8yil 51, Kızıkasö~t köyil 40 ve 
Gümle k8yil 19 lira. 

Patsa'da Ali Riza İbrahim oğlu 100, Tav. 
kur köyü halkı 28 lira ve bir kmm vatan
daşlar da 86 lira, Amasya bit lmırm lıa a
idatı olarak 196 lira, Millls'ta Alaçam kö
yünden Gillsilm Deveci 60 lira vermişler 
ve Tatvan'ın Kutum halkı 41, Reşadiye 

halkı da 141 kuıuyu kuruma teıbcrrü et -
mişlerdir. 

Turgutlu'da kuruma lza yazılanlarm aa.
yısı iki bin ve yıllık teahbUtleri de 5.529 
liradır. 
Diğer taraftan Samsun'da Hifat Özeren 

ve eşi, Burdur'da Pazar mahallesinden 
Mehmet ve Nurlye Velicangil, Mersinde 
Osman Nuri Suınnaz, Münir Tombul, İh -
san Aksu, Şevket Göral, Ah:net Süleyman, 
Necati Bazmak vcı Mc!:ımet Ali Koylan 
evlenme yUzUklcrinl kuruma terketmi!J • 
!erdir. 

Man~sa'da tetkikler 

yapan ınebuslonmız 
Manisa, 16 a.a. - Bir haftadan beri 

Manisa merkez ve kazılarında halkla tc • 
muta bulunan ve dileklerini tesbit eden 
mebuslarımız vilayetin diğer muhtelif iş
ler:i üzerindeki tetkiklerini de bitirerek 
bu&"Ün ıehrimizden ayrılmışlardır. 

U~ak civarmda lefldhler 
yapan ziraat talebeleri 

U&ak. 16 a.a - Bir aydan beri kazamız 
köylerinde etütlerde bulu:1makta olan 
Yüksek Ziraat enstitüsü taleobeleri işleri
ni bitirerek bu(:'iln Ankara'ya dönmüş • 
lerdir. 

Genç talebeler &ehrlmizdcn ayrılmadan 
önce buradaki sınai müesseseleri, liseyi 
ve orta mektebi, halkevini ziyaret etmi~ • 
ler ve ka.za!ö2ızdaki tetkik ve ikametlerin
den çok iyi intibalarla dönmüşlerdir. 

ihtilas davaaı 

tııtanbul, 16 (Telefonla.) - 6.000 lira 1h· 
tllAltan ıu~ıu, ikinci Ucaret mahkemeııl 

b~kltlbillln muhakeme!! bitti. Dört sene 
bir ay hapse rnahkılm oldu. 

• 

ı~ta.nbul' da alarm düdükleri 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Şehrin muh· 

ıtelif yerlerine yeniden SO alirm dildüiU 
daha konacaktır. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumuna yardımlar 
.Ankara, 18 a.a. - Çocuk Ellrgcıme !{u

rumu genel merkezinin .Ankara.da Çocuk
aarayındakl pollkllinltfne müracaat eden 
s•7 he.ata çocuğun muayene ve tedavileri 
yapılmıı, dit bakımevlode de 2lll5 çocuğun 
dlııleri muayene ve teda.vl edllmtııtır. Ku· 
runıun sUt daınlııaından on bcıı günde lSM 
ıUt çocuğuna 820 kllo çocuk atldU verilmlı 
ve hıuıta annelerden 82 kadının da muaye
ne ve tedavileri :yapılmıııtır. Kurumun neı
rettltl çocuk bak1mı öğilt kitaplarından ai
lelerin fıtett üzerine 258 kitap parasn: 
göndernmıı. e çocuğa elbise, ' çocuta ~ 
yakkabı ve 7 çocuta da mektep lev&Z'lmı 
verUmlDt1r. 

Kunrmuo sıcak banyolarında 967 çocuk 
Edime' de sayım hazırlıklan ve anaları banyo almıı 80 çocu~a da HO 
Edirne, (Hususl) - Edlrnede nutua aa· lira 8' klll'UI para yardımı yapılmıotır. 

yımı hazırlıkları harareUe devam ediyor. f•;:reş" gündüz balumcvinde bakılmakta 
Sayımda vazife alacak olan .ayım memur olan 102 çocuıa onbeıı gUnde 8101 kap ıı
ve kontrolörlerl sayım mıntakalarındakl cak yemek verıımıo ve Kcçiörcndekl ço

lncelemelcrlnl yapmıılar ve taadlldl cet· ı cuk yuva.ııında kurumun daimi bakım altın
volleri belediyeye teslim etmlıılerdlr. NU· da bulundurdulu 2Z5 yavru ile Çocuk Esir. 
fuı dairesl bu mUnn.sebeUe ıecelerl dahi ıceme Kurumu Genel merkcızl Anlcara'da 
çalııımaktadır. 8.205 yavnıya :yardım ellnl uıı:atmıotır. 
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Adliye veklı.letı hAklm vo mUddelumu-ı hAklm muavinliğine Ceyhan hAklm muav 
miler arasında tayin, terfi ve naldllerl lh· nl Yusuf Canbolat, Ceyhan ha.kim muavt 
tıvcı eden bily!lk bir lmrarname ha.zırla- llğlne Mersin hAklm muavini Fehmi Ar 
mıı;ıtır. Kararname yUksek tasdlka iktiran tun, .Arapkir htudm mucıvlnllg-lne Sam 
etmlıjtlr. Adllyccllcrlmlzln isimlerini ve mUddelumumt muavini Şeref Bıı.rkut, l\'.a 
yeni vıu:lfelerinl, muvntfaklyet temenni· rayazı sulh hAklm muavinliğine Erzuru 
lerlmlzle birlikte yazıyoruz: ha.kim muavini Kadir 1zcr, Tutlı.k sulh h 

100 lira ınat41lı Teınyll mahkemesi A.:zA. kim munvlnllğlnc GUmllşhncıköy sorgu M. 
lığına adliye vcko.letl c~za ve tevkif ev- kimi Ali Teklmen, Patnos ııulh htı.klm mu-
lerl umum mUdUrU Arif Güngören. avlnllğlne Yıldızeli müddeiumumi muavJni 
90 Lira ile tayin edilenler : İbrnhlm Tekeli, GercU1' ıulh Mklm mu 

:.tanısa nğır ceuı reisliğine Antakya a- vlnllğlne Mardin htı.klm muavini HUııeyl 
ğır ceza reisi Sadık Erdem, iatruıbul 8811. Baykara, Mı:ızıdııt sulh MkJm muavinliği
ye hukuk hAklmllğlne Bursa asliye hukuk ne Gaziantep dztı. muavini Nıızlf Ergllleo, 
hdklınl Senih Arslan, Sinop IıMdmllğlne İdil sulh htudm muavinliğine Keskln h,4,. 

Sinop ağır ceza reisi İbrahim F.rten. kim muavini Akif Salman, Yııylak sulh~ 
80 Lira ile tayin edilenler : kim muavlnll~lne Reyhanlye ıorgu h!ktrni 

Antn.kya hl'ıklmllğlne Kastamonu M. U. Ömer Fev:zl Kurtarer, Şatak ırulh hAklıu 
si ilh.ıml Sarıcıoğlu, Van hıudmllğlne tem- muavinliğine Pnzarcık hAklm muavini Ha.
ylz mahkemesi eııkl raportörU Ht41lm Ba- IQk Balo.mir, GUlpınar sulh hAklm mua
bacan, Konya ruıllye ceza hCLk1mllg-lne ıs. vlnllğlne Anamur mllddelumuml muavhıl 
truıbul csltl htudml Mltat Şahlng11. Te\·tlk Doğuıoıker, Muradiye 8ulh hAkJm 

• • • • muavinliğine Ağrı hlUdm munvinl İsınaJl 
70 Lıra ıle tayın edılcnler : Dellkurt, Çorum mUdde!umuml munvinlllti· 

Bau M. U. muavinliğine Trabzon M. U. ne Bolu mUddelumuml muavlni Atık .Ak5-
ıl Sena! Meriç, Trabzon M. U. llğtne Sam
sun eski M. U. ııl Salih Alperln, Samsun 
M. U. ll~lne Mersin eııki M. U. el Mahmut 
Kemal Ender, Ünye hukuk htudmllğine 
Bandırma eski hukuk hAktml Hamdl Uıı
tUnel, Bandırma h!klmlltine Bandırma a
ğır ce:zn mahlccmesl reisi Tevfik Salı;ıoğ
lu, MarSD hukuk h!Utlmllğlne eski Arauz 
sulh hAklmt Abbas Durakoğlu. 

60 Lira ile tayin edilenler : 
lıfanıııa hukuk hakimliğine İstanbul ti· 

caret mahkemesi ldsı Kilmll Tuğrul Coo· 
kunoğlu, Ürfn Azli.lığına Çeml§kezek htı.· 
kimi Fahri BayJuı.l, Boğazlıyruı hukuk hfı.· 
kimliğine temyiz mahkemesi eski rapor· 
törU Yus:ıt Ziyn Sönmez, ICastamonu mlld· 
delumumtılı;tiııe İnegöl müddeiumumisi 
Tevfik Dinçer, Kırııehlr hukuk ha.Kimliği· 
ne Birecik M.klml Nami Gtivcn, Bursa hu· 
kuk htUdmllğlne Burdur hukuk hAklmi 
Satfet GUrlta.n. 

50 Lira ile tayin edilenler : 
Şercfllkoçhlsıır hukuk hllklmllğtne Ma

nisa &ulh htıkiml Hakin Tezdll, Ccmloke· 
zek h!klmllr;ıne Avanus ceza htıklml Ha· 
111 Soysal, GUrUn hukuk hAklmllğlne Sive
rek ceza h!ltlml Sıtkı Cebcsoy, BE.I mUd
delumuml muavinliğine So.msun rnUddelu
mumlsl Ziya Balkuvvıır, Sötut ceza hl· 
kimliğine Urfa ll.:zAsı Hayrl Kandemir, 
Bergama ceza htı.klml Abdurrahman Sin· 
cer} Samcun ınl\ddol\1t'r\Utttl TJ"tı11GU'l"11.&tnı.o 

Sinop tı.zCLsı Ar;ını Ayata, Ankara sulh M.· 
kimliğine Diyarbakır Azl'ı.sı HUsrcv El
dem, Turgutlu. hukuk hdklmllğine Tavas 
ceza htıklml Fazıl Ynlçıner, Cebelibereket 
ceza htı.klmlltlne Snlmbeyll ha.kimi Meh· 
met Ali Yegenny, Sinop asliye hukuk hA· 
kimliğine Sinop Azılsı Akif Güney, Bolu 
A.zAlığma Manyas sulh hlklml HUsnU Yar· 
gucu, Bandırma osllye ceza htıklm11ğine 

Bandırma tı.ztı.sı Necı:ıtl G6kerl. 

40 Lira ile tayin edilenler : 
Diyarbakır üAhğına Antakya ağır ceza 

lzA.sı Hikmet TU:zeer, Diyarbakır lı!. U. 
muav1nllğ'ine Antakya a#Jr ceza A:zAaı Kud
ret Karabey, Manisa 1Ulh hA.kimltğtne 

Samsun M. U. muavini Aınm Çelik, Berga
ma ceza htı.kJ mllğlne .Ankara aulh hAkiml 
Abdulnatl Onat, Samsun M. U. muavinliği· 
ne Bolu AzCLsı Natlz Yamanotlu, Torul 
1Ulh htı.klmllğtne Bayburt M:. U. ıl Hakkı 
GUngör, Sinop ullye ceza htı.klmllğtne De
vrek ceza ht\klml Mustafa Özkan, Bruı· 
dırma hukuk hlklmlllflne Bandırma. AzCısı 
Şahbezat Enlı. 

35 Lira ile tayin edilenler : 
Afkalc sulh htı.klm muavlnlljine Nuaııy

bln M. U. muavini Snllh Çebi, A.ntıı.kya hA· 
kim muavlnlljine .Antakya l:zD. muavini 
A.ll Ga.rlıoğlu, Manavgat ıorgu h!ldmllğino 
.Man1aa sorgu htklml Fethi ö:za.rar, Ma· 
latya ha.kim muavinliğine Çlçekdtığ hCLk1m 
muıı.vlnl Şevki Yurtsever, Mardin hAklm 
muavinlHflne Tavı;ıa.nlı Mklm muavini İt
fet Haksal, ?.tıırdln M. U. rnuavlnllf{ne De
rik bitkim muavini Keınalettın Hakııal, 

Dlvrlft htı.klm muavinliğine Çorum mUd
delumumt muavini Edip Ara.alı, ı.rersln 

ner, Kızılova ırulh htı.k1m muavinllğtne .Aır.. 
eehlr hl'ıklm muavini Necatı AydındoA'ım. 
Genç sulh htı.kim muavinliğine Konya mUd.
delumumt muavini Luttullah Sekip Özbll· 
ge, Bismil sulh hAklm muavinllğine Bozd~ 
ğan hAldm muavini Tahir Boyııukalın, Cı
nnr sulh htUdm muavinliğine Antakya 
müddeiumumi muavini Fethi A.nemre, 
Mutki sulh hdkim muavinliğine Muo h!klm 
muavini Zeki Demirer, Tntvruı 1Ulh hAldı:ıs 
muavinliğine Hakldl.rl mUddelumuml mua.
v1n1 Mazhar Sare.çoğlu, Hizan aulh Mldm 
muavinliğine Buldan h!ktm muavini Fah
ri C'cbecı, Beyt~~ebap sulh h!klm muaı
vlnllğine Malatya Oıtı. muavini Cahlt Uluğ. 
Ytiksckova sulh hılldm muavinliğine NIC· 
de f1:ztı. muavini Kemalettin Turan, Gölcük 
sulh htı.klm muavinliğine Geyve sorgu ııa.. 
kimi Nevres Tlryakloğlu, Baykan eulh h~ 
kim mııavlnllğlno Malatya mUddetumuml 
muavini Mustafa Ağa.blgUn, Kozluk eulh 
M.klnı muavinliğine Mersin ııorgu hAklml 
Hüseyin Erııln, Sason sulh hDJdm muı:ıvin
liğtne Kozan Aztı. muavini Cemal YUceı. 
Şırnak sulh hl'ıkim muavinliğine Kırıkhan 
sorgu hAklmi Ural İdil, EğU sulh hDJdm 
muavinliğine Emlrduğ hO.klm muavini 
Fethi Önkaya, Oltu sorgu hrutlmllğlne Z~ 
ra eski Mklml Nedim Tiyaıı:an, Iğdır hA
klm muavinliğine Tunçell hAklm muavini 
Ragıp Azmi Çankaya. Bı:ıyrarnlç mUddelu-
ınıınıt n\!lnv1nll41rıA 'T'ıuıklinrll ..,_ .. _L hAkt
ml Hllsc;ı.fa Saknlh, Pnlo htı.klm mua\1nlt-
ğlne Pll\mUr cııkl hft.klm muavini Ulvl Ba..
ı;o.ran. Sinop Mldm munvinltjin• Sinop &,.. 

zA muavini HUsey!n Erdem, Bıuıdırma h~ 
kim muavinliğine Bt\tldırma il.zıt ınuavtni 

Emine tlzer, Kozan ~a muavinliğine ~ 
kim namzedi Fnbna. Vildan Önder, Buld
htuclm muavinliğine Mklm namzedi TUr
kO.n Caltlar, Malatya Azı\ muavinliğine hl· 
kim namzedi Kndrlye Glrı:ıy, Niğde Aza. mu 
avfnllğlne hAklm nam:;edi Fatma Sabih Ol
gaç, Enılrdn# hDJdm muavinliğine hAklm 
namzedl Fatma Bedia Berkln. Bozdoğan 
Mklm muavinliğine hAklm namzedi İlhan 
TtlregUn, Erzurum htı.k1m muavinliğine 

htı.klm namzedi Hilmiye MUkerrcm Baban, 
Siirt hAklm muavinliğine hAklm namzedi 
Nesibe Lamla EdgU, Tavıa.nh hAklm mua.
vlnllğtne hflldm nı:ımzedl Zehra Beyoğlu, 
Muş hAklm muavinliğine hıudm namzedi 
Fatmn Semahat GUD.§lray. 

İzmir, 16 a.a. - Vali Fuat Tukııal, dün, 
Alaancalı: stadyomunda İzmir 111yım ve 
kontrol memurlaruun hepaintn haı:ır bu
lundukları bir toplantıda sayım ıoterlnln 

muvaffaldyetle ba§arılmaaı tçln bu mc· 
murların yapmakla mUkellef olduklo.rı va
zl!eler hakkında kendilerine izahat ver
mıotır. 
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Aqehlr hakim muavinliğine Mkim naı;n.. 
zedi Seniha ÖfiltçU, Çorum mUddelumu • 
mt uavl.nllğine h1klm namzedi Fatma Ra
bia Çulpan, Tunsell hlklm muavinliğine 

hiklm namzedi Adile Nnlband, Gürün mü~ 
dclumumt muııvlnllğlne hll:lm namzedi 
Hafize Gllzln Erdinç, Kayıerl lr:a mua -
vlnllğine hakim namzedi Muazzez Berter, 
Pazarcık hAklm mwıvlnllğtne hAklm nam· 
zedi Azize Sungur Avar, Zara mliddeiu -
mumt muavinliğine hlkim namzedi Ahmet 
Adil Onaran, Malatya milddc!umumt mu.. 
avinliğine hlkim namzedi Mustafa Tur -
hankut, Kangal bakim muavinliğine h!ikim 
namzedi Remzi Ertan, Yıldızeli müddei • 
umumi muavinliğine hakim namzedi Na • 
zir lyibil, Vakfıl:ebir hakim muavjnJiğ!
no ha.kim namzedi Emin Enoy, Ak,aabat 
müddeiumumi muavinliğine hlkim nam -
ıcdi Feridun Tayıııoğlıı. Van hakim mua.
vinliğinc hikim namzedi Ahmet Ruhi Tu~ 
savul, Nusaybin müddelumumx muavinli -
tine hakim namzedi Şükril Anar, Devrek 
müddeiumumr muavinliğine hakim nnm· 
zedi Münür Hüsrev, Mersin hikim muavin. 
liğine hakim namzedi Şerafettin Yenen, 
Gilmü~hacıi:öy Mkim muavinli,lne hakim 
namzet.li Hilmi Kırelli, Akşehir milddeiu· 
muml muavinliğine hllkim namzedi Ahmet 
Fethi Atasagun, Hakkari müddeiumumi 
muavinliğine hlikim namzedi Süreyya 
Dağlar4elen, Siirt h!kim muavinliğine 
hakim namzedi Vedat Par, Oltu müddei • 
umumi muavinliğine hakim namzedi Hil
samettin Çelebioğlu, Hozat müddeiumumi 
muavinliğine h!kim namzedi Mehmet Ri • 
fat Uluğen, Siirt h~klm muavinliğine hii
kim namıcdl Niyazi Erdoğan, Anamur 
müddeiumumi muavinliğine hikim namze
di Nuri Alacan Bnyrakdaroğlu, Zongul -
dak miiddciumumt muavinliğine hlikim 
namzedi Adil Birben, Kelkit müddeiumu· 
mt muavinlicine hRkim namzedi Rifat Öç
ten, Nusaybin hakim muavlnligine hakim 
namzedi Mustafa Sı:ıymer, Ağrı hiikim 
muavinliğine hl.kim namzedi Dursun İl -
han Özalp sulh hakim muavinliğine Ma • 
latya hlikim muavini Abdulbaki Tekin, 1-
lıç ı.;orgu hAkimlifine Kanıta! sorgu h5.kl
mi Cevat Bora, An:lirin ıorl'{u hakimliği

ne Manavgıı• !!Orgu hakimi Zeki ~aym s, 

Urla'da göçmen evleri 
İzmir, 16 n.a. - Şehrimizde bulunmakta 

olan tıkAn umum mUdUrU dlln Urla'ya si· 
derek orada tn~a edllmekte olan göçmen 
evleri ıoını tetkik eyleınlıtır. Umum mU· 
dUr İzmir villyetl dahlllnde lslt!n edilen 
göt;menlerln toprak lhtlynçlan meselesini 
de tetıdk etmektedir. 

Sam!un Halkevinde 
l..Adlk, 16 a.a. - Sıımmın halkevi reisi 

dnn gece halkevinde ve gündUz de eğit
men kursunda verdlC'i ikt konteranata hU· 
kUmetlmlzln dUnya VWYetl ıtl.rflSlndakl 

durumunu izah etmlttlr. 

lngiliz ]uzılhaçı azalan 
İstanbul' dan geçti 

İstanbul, 16 (Telefonla) - İngllfs kı· 
zılhııçına merurup 20 klflllk bir heyet. bu· 
gUn SQvyetlcr lllrllğl yo!lyle Norveç'ten 
tstıınbultı Jreld11er. Ve Toroııla hareket et
tiler. 

Tasarrufa ve israfa dair! 
Memlekette kaçak/O biiyDklü bü

tün vatandaşlara bir tasarruf terbi
yesi verilmesini kendisi için bir 
d§vs teJBkki eden bir dostum ge
çende şikayet ediyordu: 

- Mektepteki ~ocuğuma öğret
meni bUtün defterlerini aynı renk
te parlak kbğıtlarla kaplanmasını em
retmiş. Bütün mekteplerimizde ayni 
şeyin yapıldıtını farzet; o zaman lü
zumsuz yere ne kadar kağıt harca
nacaktır, anlarsın. Bunun bir mah
zuru da çocuklarımızı vermemi% 
gereken tasarruf terbiyesine aykırı 
oluşudur. 

Bir !stanbul gazetesi de şunları 
yazıyor: 

"Bu arada ekmeklerin üzerine k~
ğıt yapı~ırmak adeti de maziye ka
rışsa ... Hem her somundan birka~ 
gram ziyan ediyoruz; hem de yan · 
lışlıkla ağıza kağıt giriyor. israf ol
duğu kadar iğrenç birşey . ,, 

Vaktiyle lstanbul ekmeklerine 
böyle Hğıt yapıştırılması ustllünU 
Şehiremini operatör Emin Bey çı-

'#AN 1~11 IL1'R 
kardığı zaman hesap ve istatistik 
meraklısı bir dostum bu kağıtları 
koparırken ne kadar ekmek ziyan 
edildiğini hesaplamı~ı. Bulduğu 

rakkam aklımda değil; fakat bet 
halde lstanbul yoksullarını bir iki 
bre doyuracak kadardı. 

Evet, kilçllk ~eyler; farkında ol
madan yapılan israflar; fakat su 
damlaya damlaya göl olur da, neden 
küçük israflar birike birike bUyük 
ziyan olmasın ? 

• • • 
Çamlara yazık oluyor l 

Evelki gün çıkan bir yangın, Hey· 
beli adanın bir hayli çamını yakıp 
kül etmiş. Bu haberi okuyunca bir 
manzumeden birçok güzel mısrağ
lsr silinmiş gibi geldi bana. 

Medeniyet, huzur, rahat ve din . 

lenmek istiyen gözün Jıep birlikte 
muhtaç olduğu şey bir ağaç gölgesi 
değil midir ? 

Asırlarca kara balta memleketi -
mızın birçok ormanlarım çorak 
ve kurak kırlar haline getirmişti. 

Şimdi da bu uğursuz işi, cıgara iz

mariti göriiyor. 
Muhakkak ki Heybeli ada çamla

rına da bir izmarit kıydı. 

Bir gazetede Amerika ormanla -
rmda gezenlerin orada yanar cıgara 
bırakmamaları için g6ze görünür 
yerlere kocaman birer cıgara hey
keli konulduğunu ve altına " bu gü
zel ormanların en korkunç düşmanı 
budur I ,, yollu bir yazı yazıldığını 
okumuştum. Bizde mi böyle birşey· 

ler yapalım, ne dersiniz ? 

Canım çamlara yazık oluyor I 

Balık yağmuru l 

Amerika'da Kolorado'da bir şeh· 
re balık yağmış v• köylüler kır

larda ot toplar gibi balık toplamış
lar. 
Maksadımız tabiatın ıaşılacak bir 

hldisesfni haber vermek değildir. 
Tabiatın haksızlığını ve insafsızlı
ğını anlatmak istiyoruz. 

Mademki elinde b5yle lmkinla.r 
varmış, ne diye tabiat, bu balıkltırı 
Avrupa'nın işgal altında bulunan 
memleketlerine yağdırmaz ? ' 

• • • 
Merıa ! 

Afrika.'dakf harp haberlerini ala
ka ile takip ederken Mersa Kebir, 
Mersa Matruh gibi bir takım isim
lere rastgelen bir zat, geçenlerde 
yeni bir şiirde "mersayı fena" ter
kibini görmüş ve anlamıyarak .sor
muş: 

- Bu nıersa da Afrikada mıdır? 
Aldığı cevap fena değil: 
- Hayır bu mersa dünyanın beş 

kıtasında birden mevcuttur. 
T. !. 
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Sovyetler Birliğinin vaziyeti 
Üçlü pakt imzalandığı zaman, 

herkesin aklında beHren sual §U idi: 
- Acaba Sovyetler Birliğinin bu 

Pakt karıısında vaziyeti ne olacak· 
tır? 

Bu suale aranap cevabı Sovyet 
gazeteleri birkaç gün sonra verdi-

h
ler: Sovyetler Birliği önce pakttan 

aberdar edilmitti. Sovyetlcr pakta 

h
kendi aleyhlerine müteveccih bir 

areket olarak kabul etmemekte
d.irler. Ve harbin baılangıcındanbe
r1 takip ettikleri bitaraflık politika
sından ayrılmaları için bir aebep 
Yoktur. Bu, sovyet vaziyetinin sami
nıi bir izahı mı? Yoksa Sovyetler 
b!'zİyeti bu yolda kabul ettiklerini 
) ıldinnek mi istiyorlar? Bu nokta· 
arı ara§hracak değiliz. Yalnız 

sovyetler, resmi organlan vasıtasiy
le Pakt karşısındaki vaziyetlerini i
:Zah etmi§ bulunuyorlardı. 
Arkasından Romanya darbesi 

aeldi. Ve bu darbe gelir gelmez ge
ne zihinlerde aynı sual belirdi: 
L _ - Acaba Sovyetler Birliği dar• 
veden haberdar mı idi? Ve bu 
darbe karıuıındaki vaziyetleri ne 
olacaktır? 

Birkaç gün evet ne§redien alman 
tebliği bu suallerin birincisine cevap 
Verir gibi görünmüştü. Almanlar, 
Ronıanya'yı i~gallerini izah eder
ken, keyfiyetten "dost ve alakndar" 
devletleri· ha.berdar ettiklerini bil
?irJn4lerdi. Sovyetlerden başka 
'alakadar ve dost" devlet akla ge

lebilir nıi idi? Fakat dün Tass ajan· 
•ı ta.rafından netredilen bir tebliğ, 
Soıryetlerin Romanya'ya gönderile· 
cek olan askerlerden cvelce haber
dar edilmediğini bildirmektedir. 
T ebJiğ, bir Danimarka gazetesinin 
Berfin muhabiri tarafından Sovyet
lerin haberdar edildiğine dair gön
derilen haberi tekzip teklinde net· 
redilmi§tİr. 

Hakikatte tekzip edilen Dani· 
bıarka gazetesi değil, alman ajansı· 
rırn tebliğidir. Şimdi anlıyoruz ki 
Sovyetler, Romanya'ya asker gön· 
derileceğinden haberdar edilmemi§· 
ler ve ansızın bir emrivaki kar§ıSm• 
da brrakılmıtlardır. Şu halde Sov • 
Yetlerin haberdar edilip edilmedik • 
leri hakkındaki ıuale cevap veril· 
nıiıı oluyor. Fakat Sovyetlerin bu 
enırivaki karşısında ne yapacakları 
•uali hala cevapsız kalmı§tır. 

Bir İngiliz gazetesi, Sovyetlerin 
Balkanlardaki alman teşebbüsüne 
kartı tedbir a]mmak üzere, lngilte
re ve diğer Balkan devletleriyle te
~asa geçtiklerini yazmı§tı. Tass a
jansı derhal bu ha.beri de tekzip et-
~=.t:... D: ...... --ı.,...L s.......,,otlo .. : .... Rn. 
bıanya emrivakiinden memnun kal
bıa.nıakla beraber, buna kartı tedbir 
almayı, herhalde tedbir almıya ka· 
rar verse bile, İngiliz gazetesinin 
bahsettiği gibi, İngilizlerle bir işbir
liiini düıünmediği anlaırlmaktadır. 

Sovyetler Birliği, "ikinci kapita
list devletler harbi" admı verdiği 
bu mücadele içinde bitaraf kalmayı 
bir senedenberi harici politikasmm 
ana hedefi olarak kabul etmiştir. 
Ve Sovyetler Birliğini böyle bir po
litika takip etmeğe cebreden sebep, 
dün ne kadar varid ise, bugün da
ha büyiik kuvetle variddir. Sovyet
ler Birliğinin üçlü mihver kombine
zonu karşısmdaki vaziyeti, biraz da· 
ha zayıflamı§hr. Bununla beraber, 
Sovyetler Birliğini aiyasi satranç o· 
yununda mat olmu§ ve hareketsiz 
kalmıı telakki etmek de doğru de
ğildir. Sovyetler sulhu korumak is
tiyorlar. Fakat hiç bir devlet, emni
yet aahaaınan tehlikeye düımesine 
ve hayati menfaatlerinin ayaklar 
altma alınmasına karıı kayıtsız se
yirci vaziyetinde kalamaz. Bugün 
böyle bir vaziyette kalmak yarın 
felaketi davet etmek demektir. Sov
yetleri artık kendi emniyetlerini ve 
nıenfaatlerini müdafaadan aciz va
ziyette gösteren yazılar, bu büyük 
devletin kuvetini inkar eden bir mü
balegayr. kapılmaktadırlar. Bu, bi. 
raz da Sovyet komşumuza kartı 
lıürmetaizliktir. Hakikat ıudur ki 
Sovyetler, bu dünya mücadelesi baı· 
larken, kendi politikaları bakımın
dan botlarına gidecek ve gitmiye
cek vaziyetlerle karşılaşacaklarını 
hesaplamıtlardı. Romanya hi.disele
ri, ıüphesiz, hoıa gitmiyecek hadi
selerden biridir. Fakat bunun, Sov· 
yetleri harekete sevkedecek bir ha
dise teıkil edecek derecede ehemi
yetli bir meıele olup olmadığına en 
iyi karar verebilecelt: vaziyette olan 
da Sovyet)erin kendileridir. Belki 
de, ıimdilik bir ,ey yapmazlar. Ro· 
rnanya hadiselerinin Moskova'da u
yandırdığı kötü intibaı alınanlar da 
anlamış olacaklardır ki, bir müd
dettenberi Berlin'de bulunan alman 
büyük elçisi von Schulenberg, iza· 
hat vermek için Moskova'ya ko!· 
muştur. · 

Bununla beraber, öyle anlaşılı
yor ki Sovyetlerin mihver politika
sı tarafından girişiIPn bu Balkan te
§ebbüsündeki müstakbel vaziyetle
ri, Almanya'nın müstakbel hareke
tine bağlı bulunmaktadır. Alman
lar, Romnnya'ya asker sevkettikle
l'ini bildirirlrnn, bu askerlerin, vazi
felerini görür görmez geri çekile
ceklerini de bildirmi§lerdi. Bu, her 
§eyden ziyade Sovyet efkarını tes
kin için verilmiş teminata benziyor. 
Gerçi hiç bir devlet Almanya tara
fmdan verilen teminata inanmaz. 
Fakat Romanya'da. ihdas edilen em
rlvald ..,.. kaldıkça bir teşebbüı-

Deniz harbi 
tafsilatı 

1.ngiliz gemilerinden 
bir kruvazör 

hasara uğradı 
1ıkenderiye, 16 a.a. - Denizde sekiz 

ilin gesirdikten sonra 1skenderlye'yıe dB
nen Akdeniz ingiliz filosuna mensup ge -
mileri geçen gece düşman tayyareleri 
bombardıman etmiye teşebbüs etmişler -
9e de muvaffak olamamxıılardır. 

Liman kara müdafcıasınm şiddetli baraj 
ateşi düşmanı geri dönmiye mecbur et • 
miştir. Bir kaç dakika obüslerin g-eniş bir 
.ı;ahada ve fevkalade &ilratle patladıkları 

ıtörülmüştür. 
Alarm gece yansından biraz BOnra vıe 

23 günden beri ilk defa olarak verilmiş -
tir. Al!rm bir saatten fazla sürmüştür. 

Akdeniz.'de batırılan italyan 
destroyerleri 

Londra, 16 a.a. - Reuter ajansı bildiri· 
yor: tnıilizler tarafmdan Akdeniz'de ba
tırılan üç italyan destroyerlerinden biri O· 

lan Artigliere gemisi 165 kişiden mürek
kep bir mürettebata malik ve saatte takri
ben 39 mil sUrati haiz bulunmakta idi. 
Gemi 1937 de denize indirilmiııtir. Batan 
diğer iki İtalyan destroyeri iki sene evel 
denize indirilmiş ve 94 kişilik bir müret
tebatı ve mayn dökmek için tertibatı ihtiva 
etmekte idl. Bunlarm aiirati saatte 34 mil
dir. 

Amiralhk dairesinin tebliğinde Ajax'ın 

yardımına iittiği bildirilen İngiltere'nin 
"York" kruvazörü, alman propagandası ta
rafından daha evel batırıldığı iddia edil
mlı olan ingiliz gemilerinden biridir. 

ltalyanlar ingili:z amirallık 
dairesi tebliğine cevap ıJeriyorlar 

Roma, 16 a.a. - Stefani ajansı bildiri -
yor: Üç giln süren silkO.t ve düşünceden 
•onra, İngiliz amirallık dairesi, Malta a
çıklarında vu'kua gelen deniz muharebesi
nin cereyan tarZI halckında kendi hikaye
sini vermeyi kararlaştırmıştır. 

Londra, esasen İtalyan tebliği ile bildi
rilmiş olan italyan kayıplarmı kaydetmc'k
le iktifa eylemektedir. İngilizlerden, yal
ıuz Ajax kruvazöründe hafif hasar vukua 
gelmiş ve bazı telefat olmuştur: 

Amirallrk tebliğine göre, italyan tebli
ğinde kaybı bildiriten iki italyan torpidosu 
ile bir italyon torpido muhribini, Ajax yal. 
ıuz başına batırmıştır. 

Londra acaba niçin, bir İtalyan torpido
su tarafından üç torpille çarptlara,k batı
rılan Neptune tipindeki İngiliz kruvazö
ı-ünden ne de diter büyilk ingiliz gemile
l"inin aldığı darbelerden hiç bahsetmiyor? 

İngiliz tebliği, muharebenin yalnız ital
D"""' toı:'l'ido lıan ita Aja.ııı kruvar.örü arasxn
ıcla vuk:uıı selmiı bulunduiiunu ve italyan· 
Jann batırdıklarnu iddia ettikleri cUz!l -
tamın, ''hafif yaralı" Ajax olduğu hissini 
ıvermektedir, Belki de amiralhk dairesi, 
pir kruvazörün batmış olduğunu, mahal 
ıve sebep zikretmeden bir kaç gün ıonra 

bildirmeyi tercih eylemektedir. 
Diğer taraftan ingillz tebliği, aynı mu • 

harebede, italyan bomıbardıma.n tayyare -
~eri tarafından ezcümle bir ağır kruvazö • 
l"e ve bir ingillz tayyare gemisine ve bir 
ıtorpil taşıyan tayyare te.rafİndan diğer bir 
bilylik inglliz kruvazörüne verdirilen di • 
ğer hasariları da unutmaktadır. 

Biltiln bunlar, ı;arih ıurette fotoğraf -
1arla tes1:>it edilrni' bulunmaktadır. 

Nihaıyet, Londra'dan verilen haberlere, 
Algesiras'tan gelen haberler YC!ti bir tek
rdp teşkil etmektedir. 

Algeslras'tan bildirildiğine göre, Cebe
lüttank'a, Akdeniz'den ciddi ııurette ha -
sara uğramr:ı bir çok ingiliz harp gemisi 
ve bu arada çok fazla yana yatımı bir 
kruvazör gelmiştir. 

lngüizlerin bir kruvazörü 
hasara uğradı 

Londre., 16 a.a. - Amirallık daireAinin 
tebiiği: Akdeniz ba.şkıumandanınrn ıimdi 
bildirdiğine &t>re, bundan evelki tebliğde 
bildirilen harekattan üssüne dönerken, 
kruvazörlerimizden bir tanesi, Liverpool 
kruvazörü, torpil ta,ıyan düşman tayyare
lerinin bir hücumu esnasında hasara ui • 
rıı.mıştır. Bu kruvazör, ııimdi, salimen li
mana varmış bulunma'ktadır. Kayıplar a
ğır değildir ve ölenlerin yakın akrabaları 
mütnkiin olduğu kadar ~abuk bir surette 
haberdar edilmiştir. 

Bu haberin verilmesi, geminin \lssüne 
vardığının öğrenilmesine kadar tehir «!il
mişti. 

ihtikar yapan uncular 
Kastamonu, 16 a.a. - Fiyat murakabe 

komisyonunca ihtikar yaptıkları tesblt e
dilen un fabrlkatörU Kocaoğlu Tahir ve 
oğullariyle ııerlkleri adliyeye verilmt§ ve 
mUddeluınumtılkçe tevkif edilerek mevku
fen muhakemelerine başlıı.nnıı§tır. 

te bulunmamayı göze alınca, bu te
minatı kabul etmemek için sebep 
de yoktur. Eğer Sovyetler bunu ka
bul etmişlerse, Romanya'daki alman 
kıtalarının tahdidini ve yahut da 
tesbit edilecek bazı mıntakaların i. 
çine çekilmelerini istiyebilirler. Al
manlar, bu noktada Sovyetleri tat
min etmezlerse1 Sovyetlerin daha 
yakın emniyet sahaları hakkında da 
tecavüz emeli beslediklerini ve bel
ki de Sovyetlere karsı harekete geç
meği göze aldıklarını anlatmış ola
caklardır. Ve Sovyetler de o zaman 
vaziyetlerini kati olarak tayin et· 
mekte gecikmiyeceklerdir. Şu halde 
bir haftadanberi sayısız ıuallere 
mevzu o]an Sovyet vaziyeti, alman 
vaziyetine bağlı görünmektedir. 

A. Ş. ESMER 
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Sayım günü için 

Sayın Ankara 

halkının 

na zan dikkatine 
Ankara Valiliğinden : 
1 - Umumi sayımın yapıla

cağı 20 llkte§rin pazar günü 
sabah saat 5 ten itibaren saynn 
sonuna kadar dııan çıkmak ya
aaıktır. Çocukların dı,a.rı çrk· 
masmdan velileri mesuldür. 

2 - O gün hariçten bir §ey 
tedariki mümkün olamıyaca
ğından ihtiyaçların bir gün eve
linden temin edilmesi lazım
dır. Bu münasebetle dükkan
lar 19 u yirmiye vasleden gece 
saat 23 e kadar açık bulundu
rulacaktır. 

3 - Sayım günü: 
lstanbul eczanesi (Ti: 1225) 
Merkez ,, (Ti: 2262) 
Halk ,, (Tl: 2721) 
Cebeci ,, (Ti: 3952) 
Yenişehir ,, (Tl: 5863) 
açık olacak ve buralarda birer 
kabile ile her ihtisasta doktor 
bulundurulacaktır. Lüzum ha· 
linde bu telefon numaralarına 
müracaat edilmelidir. 

4 - Sayım sonu, Canavar 
düdüklerinin fasılasız üç daki
ka çaldırılması suretiyle ilfın 
olunacak ve bu andan itibaren 
dışarı çıkmak yasağı nihayet 
bulacaktır. 

• 

......................................... ,, 

Londra 
•• 1 

uzenne 

bir gecede 
200 ton bomba 1 

Londra, 16 a.a. - Gayriresm! bir 
menbadan bildirildiğine göre 15/ 16 
ilkteşrin gecesi, Londra üzerine 200 
ton bomba atılmıştır. Bu geceki akın, 
Londranın maruz kalmış olduğu akın
ların en şiddetlilerinden biri olmuş
tur. Mutat veçhilc bombalar gelişigü
zel atılmıştır. Hasarat, eylül bidayc
tindeki akın neticesinde vukua gelen 
hasarat kadar mühim değildir. 

Hasarlar, en ziyade evlerde, sana
yi müesseselerine ait binalarda, men
faati umumiyeye Mdim binalarda 
vUICua gelmittir. DWi gece Löndra•yı 
bombardıman eden tayyarelerin mik-
tarı 250 tahmin edilmektedir. 

İki bombardıman tayyaresi, tayya
re dafi bataryaları tarafından düşü· 
rillmüştür. 

İngillere'nin 

harp masrafı 

GÜNDE 
9.000.000 

STERLİNG 
Avam kamarası 1 milyar 

sterlinglik munzam 
t ahsisah kabul elli 

Londra, 16 a.a. - Bir saatten fazla sU
ren müzakereden sonra, Avam Kamarı:ı.sı, 
harp masraflarını karşılamak üzere bir 
milyar sterlinlik munzam tahsisatı ittifak
la kabul etmiştir. 

Maliye nazırı B. King-sleyvood, cumar
tesi gUnü biten son dört halta içinde vasa
tı masrafların haftada 64 milyon sterllnge 
·baliğ olduğunu yani günde tahminen il mil
yon saı-fedildiğlni ve bunu lee temmuz a
yına nlsbetle gtinde blr buçuk milyon faz. 
la oldugunu izah etmiştir. 

Günde yedi buçuk mllyon sterlin muha
rebe işleri için sarfedllmektedlr. Temmuz 
ayma. nazaran 8,5 milyon sterlin fazla. var
dır. 

Ual!ye nazırı demiştir ki: 
Bu kadar az bir zamanda masraflarımı

zın iki misli artması harp gayretlerimizde 
gösterdiğimiz terakltl hakkında cesaret ve
rici bir delildir. Bu masrafların daha da 
artacağını llmlt ediyorum. 

B. Kingsleyvood, geçen temmuzda ka
bul edilen bir milyarlık tahsisatın te,ı,rlni
saniye kadar yeteceğini ve şimdiki gidişin 
temposuna nazaran yeni kabul edilen bir 
milyarlık tahsisatın martın ilk günlerin
den sonra.sına yetmlyeceği husuıı.unda na.
zarı dikkati celbetmlştır. 

Bugline kadar kabul edilen kMI bir meb
lağ değildir. Ancak alelhesıtp kabul edilen 
bir paradır. 

Buglin verilen bir milyar ingl11z liralık 
kredinin, mart sonunda nihayete eren malt 
sene için kifayet edeceği muhtemel değil
dir. parlAmentodan, ııubatta veya. martta. 
yeni bir kredi daha istenecektir. 

Bu malt sene içinde hiç hir munzam 
bütçe tevdi edilmiyecektlr: Lı.ı pek tabit
dir. ÇünkU harbin bidayeUndenberi tevdi 
edilen bütçelerle yarım mtlyardan fazla 
yeni resim konmuştur. 

:Maliye nazırın nokta! nazarı, her halde, 
entlasyonun da önUne geçmek l!Uretıyle 

ulmdlllk harp gayretimize yap1labilecek en 
iyi i,ştlrAk, hUlttimet istikrazlarına azami 
rağbettir. Memleket, §imdiden bu yolda ha
reket etmektedir. Filhakika, maliye naZl· 
rının bildirdiği gibi, istikrazlara rağbet, 
-D h&rtal 
eylemiııtır. 

zart'uıi:fa yUkaelmolcte devam 

Düşmanın hücumlarındaki şiddete 
rağmen menfaati umurniyeye hadim • 
bütün servisler, bu sabahtanberi nor
mal sure~te işlemektedir. 

Şarlo'nun 

büyük diklalör 
filmi! 

Resmi tebliğ, dtin gece iki düşman 
tayyaresinin dtişürtilmüş olduğunu 
teyit etmektedir. 

Tebliğ, Londra'ya yapılan hilcuınu 
"ciddi mahiyette" diye tavsif etmek
tedir. 
Aynı tebliğ, merkez? İngiltere'nin 

bir şehrine de hücum edilmiş olduğu· 
nu bildirmektedir. Bu şehirde birçok 
evler tahrip edilmiı ve yangınlar çık· 
mıştır. Birkaç ölti ve yaralı vardır. 

Birleşik Amerika'nın 

Lond ra Büyük Elçisi 

Vaşington'a gidiyor 

lnaillere'nin Vaıinglon 

sefiri de Londra' da 

Vaşington, 16 a.a. - B. Hull, Amerika 
birleşik devletlerinin Londra büyük elçisi 
B. Kennedy'nin, aekiz on gün içinde, fıti· 
ıare için Vaşington'a geleceğini blldirmiı 
ve kendisinin maıamatına göre büyük elçi• 
nin bilShare vazifesi baııma dönecciini i· 
Hl.ve eylemiştir. 

Lord Lothian Lizbon' da 
Lfzbon, 16 a.a. - tngllterenln Va.ıılng· 

ton btiytik elcisi Lord Lothian, bugün 
Clipper tayyaresi Jle Llzbon'a gelmiştir. 
Lort Lothlan buradan Londra'ya gidecek
tir. 

Londra, 16 a.a. - Royterln dlploma.t1k 
muhabirinin öğrendiğine göre, Lort Lot
hlan ingillz hUkUmeti merkezinde birkaç 
hafta kalacaktır. Lort Lothlan, bu birkaç 
haftayı kısmen mezuniyet halinde, kısmen 
de hUkümetle temaslarda bulunarak geçi
recektir. Lort Lothian, 1939 ağustosunda 
Vaşington büyUk elçiliğine gittiğlndenbe
rl İnglltereye dönmemtııUr. 

Giresun veS.Karahisarda 
~ . 

zelzele oldu 
Gires~. 16 a.a.. - Di,in &ehrimizde ol

dukça ııiddeli ve iki saniye süren bir yer 
sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 

Ş. Karahisar, 16 a.a. - Dün kazamızda 
saat 6,30 da orta şiddette bir zelzele ol
muatur. Hasar yoktur. 

Nevyork, 18 a.a. - Şarll Çaplen'in ''BU· 
yük diktatör,. ismindeki kuvetll filmi ilk 
defa olarak dtin ak§am Brodvvay'ın iki si
nemasında göııterilml§tir. Sineme. salon
lan seyircilerle dolmuştur. Seyirciler ıılm
dlye kadar sessiz filim oynıyan Şe.rlo'nun 
sesini bu suretle Dk de:ta lı,ıltmiıttr. 

Ca.plcn bu filimde iki rol birden yapmak
ta.dır. BJrl diktatör diğeri do kUçük bir 
yahudi berber rolüdür. Diktatöre benzlyen 
bu Yahudi lstemiyerek onun halefi olu
yor. Diktatörlerle yaptığı alaylarla halkl 
çok eğlendiren Çaplen, demokrasinin mU
da!aa.eı, kardeşlik sevgisi ve iyilik hakkın· 
da bir hitabede bulunarak filmini bitir
mektedir. 

Filmin sonunda Polet Goddart'la perde· 
de görUnen Çaplen diyor ki: 

E§lm ve ben filmin hoşunun gtttlflni 
Umit ederiz. 

Bu sözlerle Çaplen, be.yan Godda.rt'le. lz
dlvacını ilk defa meydana vurmakta.dır. 

Gestapo · şefi 
İspanyaya gidiyor 

Madrid, 16 e..a. - B. Himnı.ler'in · Mad
rid'e, önümüzdeki cumartesi veya pa2U 
iünü geleceği ııanılmaktadır. 

Bir alman generali de 
I spanya' ya gitti 

Bertin, 1(5 a.a. - DNB. bildiriyor: t .. 
panyollann bir davetini kabul eden tümge.
neral Ficher von Weikarsthal, Toledo'ya 
gitrn!ıı ve burada, Alkazar g-alibi general 
Moscardo refakatinde, Alkazar'ı ziyaret 
ebmlııtir. 

Lort Halilaks'ın temasları 

L<ındra, Hl a.a. - Hariciye nazırı Lord 
Halifakıs, bugün hariciye dairesinde İs -
panya bily!ik elçisini kabul etmiştir. 

Marqal de Bono döniiyor 
Barselon; 16. a.a. - Stefani bildi • 

riyor : 
Mareşal de Bono, bugUn A la Lit • 

toria tayyaresi ile Roma'ya dönmek 
üzere Barselon tayyare meydanından 
hareket etmiştir. Mareşal de Bono, bü
tün askeri ve sivil makamlar ile flanj 
partisi erkanı tarafından uğurlanmıs
m. 

HARBE 
D A İ R 

İngiliz 

İtalyan 
deniz harbi 
iki tebliğ 

1 2 llkteşrinde öğleden ~nra 
Sicilya adasmm 80 mıl ce· 

nubunda İtalyanlarla İngiliz gemi
leri arasında cereyan eden deniz 
muharebelerine dair yeni tafsilat 
gelmiştir. İngiliz amiralhk dai~~
einin verdiği bu yeni malumat uç 
gün evel neşredilen ve sonr~ da 
tefrika halinde devam eden ıtal
yan tebliği ile taban tabana zıt
tır. Yalnız aralarında mü~terek 
olan nokta, iki tebliğin de bu mu
harebelerde Üç İtalyan destroye· 
rinin battığını bildirmeleridir. F~ 
kat batış ~ekilleri hakkında veri
len malUnıat başka başkadır. Son
ra, İtalyanlar, bu harekat esna
sında Neptun sınıfına m~nsup bir 
İngiliz kruvazörünün batırıldığını 
bildirmişlerdir. Halbuki ortalıkta 
batan ingiJiz gemisi yoktur. İtal
yan gemilerinin, Sicilya istikame
tinde son süratle yol alırlarken 
zaten a.ııkada kalan İngiliz gemi
sini batırmalarına imkan yoktur. 

İngilizlerin temldni 

F ilhakika İtalyanlar, bu de
niz harekatı hakkında ma· 

himat vermek için İngilizlerden 
çok çabuk davranmışlardır. An
cak böyle çabuk davranmaların 
hazan üste çıkmak hususunda kul
lanılan bir taktik olduğu unutul
mamalıdır. Herkes diyecektir ki, 
"eğer İtalyanlar bir galebe elde 
etmemi' olsalardı; böyle alelac.e
ı~ hadiseyi hikaye ederler miydi? 
Hani İngilizlerden hiç haber çık
madı? .•. " Fakat ingilizlerin hadi
seyi daha etraflı anlatabilmek i
çin işin daiına sonunu bekledik
leri çok vaki olmuştur. Netekim 
19 temmuzda gene aynı sularda 
Bartolomeo Colleioni ismindeki 
kruvazörü batırdıkları sırada da 
l\ynı şekilde temkinli hareket et
mi~lerdi. İtalyanlar, o zaman da 
bu geıninin kahramanca harp et
tikten sonra battığını söylemişler, 
halbuki gazetemizde batışa dair 
intişar eden birçok fotoğraflar, 
geminin Uütün toplarının arkaya 
müteveccih olduğunu ve binaena
leyh kaçar vaziyette bulunduğu
nu tesbit etmişti. 

Ajax bahr1lmıı ama 

I• talyanlarm iddiasma göre, 
aon deniz harekatı esnasın

da onlar da bir iı görmüşler N ep· 
tune sınıfından bir İngiliz kruva· 
zörünü batırmıılardır. İngiliz A
mirallık dairesinin tebliğine göre 
tiahis mevzuu edilen kruvazör 
Neptune sınıfından Ajax kruva· 
zörüdür. Karilerimiz Ajax'ın 
ismini çok iyi hatırlarlar. Bu kru
vazör, geçen birincikanunda Ac
hilles ve Exeter ismindeki arka
daılariyle beraber, 10.000 tonluk 
alman cep kruvazörü Graf von 
Spee'yi Montevideo açıklarında 
kıstırarak kaçıran ve nihayet in
tihara mecbur eden üç ahbap ça
vuştan biridir. Aja."'t'a bu itibarla 
eğer tabir caizse, İngilizler tara
fından uğuru denenmiş bir gemi 
demek caiz olur. 

Liverpool kruvazörü 

E ğer ita) yanlar, . Ajax'ı batır
mış olsalardı, İngiliz tebliği 

hiç de bu geminin iamini derhal 
vermek lüzwnunu hissetmezdi. 
Çünkü zaten İtalyanlar, geminin 
ismini tayin edememi~lerdir. Ni
hayet Ajax, alınanların birkaç de
fa batırdıklarını ilan ettikleri Arc 
Royal tayyare gemisi gibi ve ya
hut çok ağır hasara uğrattıkları
nı ve Cebelüttarık'taki doklara 
çekildiğini haber verdikleri Hood 
saffıharp gemisi gibi, bir gün 
meydana çıkacaktır. 

Yalnız dün ak§am neıredilen 
İngiliz tebliği Liverpo) kruvazö
rünün dü§man tayyareleri tara
fından atılan torpiUerle hasara 
uğratıldığını, fakat geminin sali
men limana geldiğini bildirmekte· 
dir. Llverpol 9.300 tonluk bir kur
vazördür. Sürati 32 mildir. 1936 
senesinde tezgaha korunu§, 37 se
nesinde inşa edilmİ§ ve 1938 de 
teslihatı bitirilmiştir. Anlaşılan 
İtalyanlar evelce neşredilen teb
liği sonradan doğrulamak için gi
derayak tayyarelerle bir §eyler 
yapmak istemişlerdir. Fakat Li
verpol Neptunt'I sınıfından değil
dir. Arada büyük bir fark vardır. 
Ve Llverpool da batmamıt bir Ji. 
mana gelmittir. 

-~-

Hintliler İngiliz 
davasına müzahir 

Nagpar, 16 a.a. - Kongre dışındaki sl .. 
yasi şefleri dün yapt1klarr toplantıda, Hin
disuın'la İngiltere arasında kanunu esasi 
meselesinde mevcut ihtilafa rağmen fa • 
tistlere kar~ı yapılan bu harpte İngiliz hil· 
ıkümetine kati müzaharette bulunulması
nı tcahlıüt eden bir karar sureti kabul e

dilmiştir. 
Karar suretinde, millet İngiltere ile 

41.licenabane ve samimi bir surette teşriki 
mesaiye davet ve kongrenin sivil itaat • 
11izlik karan tenkit edilmektedir. 

Gnl. Weygand Tunusla 
Tunus, 16 a.a. - Ha.vu: General Wey. 

/ 

ga.nd. tayyare ile Cezayir'den buraya ret. 
mıştır. 

Ajaı nasıl bir gemidir ! 

Ajax 1933 te Vickers tezgi.h
larma konmuş 1934 te ik· 

mal edilmiş ve 1935 te silahlan• 
dırılmtş nispeten yeni bir gemi· 
dir. fngiJizlerin bu sınıftan dört 
gemileri daha vardır. Fakat Ajax 
bunların içinde tonaj itibariyle 
en küçüğüdür. Mesela Neptune'ün 
tonajı 7.030 iken Ajax'm tonajı 
6.840 tır. içinde, 8 tane 152 lik, 
top, 4 tane 102 lik hava dafi topu, 
8 tane 533 lük torpido tüpü, 1 ka
tapült ve iki tayyare vardır. Mü
rettebatı 550 kişiye baliğ olmak
tadır. işte bu Ajax İtalyan destro
yerlerine yaklaşır yaklaşmaz bun
lardan ikisini hemen bir hamlede 
batırıvermi~tir. 

Balan İtalyan destroyerleri 
. J talyanlann bu harpte kayıp-

ları oldukça ehemiyetlidir. 
llk batan iki muhrip, Airone smı· 
fından 679 tonluk küçük gemidir 
ama, süratleri fazladır. Mesela 
bu gemilerde 34 mil sürat temin 
edilmiştir. Onun için bunlar ital· 
yanların ani hücumlar yapıp çe
kilmek için yaptıkları muhripler
dendir. Fakat bu sefer hem hü
cumları "apamamışlar hem do 
kolayca kalanmıılardır. Çünkü 
Ajax'm bu gibi i§lerde mümarese
si fazladır. Airone sınıfından olan 
muhriplerin üçer tane 100 lük 
topları, dörder tane hava dafi 
mitralyözleri, ve torpido tüpleri 
vardır. Mesele bunda değildir. Bu 
gemileri yapan Cenova'daki An
aaldo tezgahları vaktiyle İngiliz· 
ler tarafından adamakıllı born
bardmıan edildiği için yenilerini 
tezgaha koymak imki.nı da yok· 
tur. Giden gitmiıtir. 

Arf agliere destroyeri 

A rtagliere destroyerinin tali-
ribine ve batı,ına gelince, 

İngiliz. tebliğine göre bu deatro
yer fevkalade ağır surette yara
lanmıı ve bir ba§ka deatroyer 
"kahramanca" gelip onu yedeğe 
almıştır. 

fngilizlerin resmi tebliğde 
düşman için "kahramanca" diye 
bir tabir sarfetmeleri dikkate §a· 
yandır. Resmi tebliğin alaylı Ji. 
ıan kullanmıyacağına göre, haki· 
katen bu des~royerin ne müthit 
§artlar altmda batmak Üzere o.. 
lan diğer arkadatma yaklaşmıı 
olduğu gayet iyi anlaşılır. 

İtalyan tebliğine göre Artagli
ere destroyeri yolda tehlike bü
yüdüğü için mürettebatı tarafın .. 
dan batırılmı~hr. İngiliz tebliğine 
göre de jngilizler tarafından ba
tırılmı~hr. Çünkü biraz evel kah
ramanca arkadatına yakla§arak 
onu yedeğe alan diğer destroyer 
tehlikeyi görünce palamarı çöz
düğü gibi suni bir siı perdesinin 
arkasına saklanarak uzaklaşmı1-
tır. 

Harekatın son safhaSI 

Artngliere 1936 programı mu• 
cibince inta edilmi§ gemi

lerden biridir. 1620 tonluktur. Sii
rnti saatte 39 mildir. Fakat buna 
rağmen kendisine kaçmak nasip 
olmamı§tn·. 4 tane 120.6 luk to
pu, 4 tane de hava dafi topu ve 
mitralyözleri vardı. 1939 aenesi 
$Onlarına doğru in§ası bitmişti! 
işte Artagliere böyle bir gemi idi. 

İşin en garip olan tarafı şudur: 
bütün bu harekat olup biterken, 
üç gemi batarken, sia perdeleri 
kurulurken İtalyan donan
ması "Mare Nostrum" dedikleri 
Akdeniz'in hiç bir yerinde görül
memiştir. Yalnız İtalyan tebliğle
ri her gün bu harekata iştirak e· 
den İngiliz harp gemileri üzerine 
hava harekatının devam ettiğini 
bildirmekte ve müteaddit bom
balar isabet ettiğini söylemekte
dirler. İsabet vaki olduğu söyle
nen gemilerden biri de İngiliz 
tayyare gemisidir. Bunun gene 
Arc Roya] olması çok muhtemel
dir. Çünkü Arc Royal tebliğle 
batmağa çok ahtıktır. 

Mümtaz Faik FENiK 
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elektrik tesiaatı yapmıı veya yaptırmıı 
olduklarına d&1r vesikaları bir lııtldaya 
batlanarak ihale tarihinden en u 8 sün 
evel vll!yete mUracaatla alacakları ehil • 
yet veslkaaı ve ticaret odaııına kayıtlı ol 
duklarına dair vesika. 

( __ R A_o_v_o_) 

Bütün dünyanın nüfusu 
Bu ayın yirmisinde, yurdumuzun 

her tarafında yapılacak nüfus sayı
mında kaç milyon kişi çıkacağımızı 
pek tabii bir merakla beklerken, bü
tün insanlar arasında kendimizin ne 
nisbette olduğumuzu anlamak üze
re, yer yüzünün nüfusunu da bilme· 
yi istersiniz sanırım. Elimde pek ye
ni sayılar bulunsaydı, birinciteşri
nin yirmisinde değilse de, hiç ol • 
mazsa 1!>40 yılı başında dünyada 
kaç kiti bulunduğunu öğrenebilmek 
ıüphesiz pek iyi olurdu. Fakat bir 
aeneden ziyade bir zamandanberi, 
ajana haberleri bile yer yüzünde 
yaııyan İnsanların sayısiyle değil, 
havadan yer yüzüne düıen tayyare· 
lerin sayısını bildirmekle meşgul ol
duklarından aöyliyebileceğim sayı· 
lar maalesef pek yeni §eyler değil
dir. 

çoğaldığını bulmuf ve 1950 yılında 
bütün dünya nüfusunun 2.180 mil
yon olacağını vaktinden Önce haber 
vererek büyük bir ihtiyataızlık gös
termiştir. Bu ihtiyatsızlığı, 1939 da 
başlıyan ve daha ne kadar süreceği 
bilinemiyen harbi hiç hatırına getir
memiş olmasıdır. 

20 Birinciteırin pazar günü 1 
yurdumuzda yapılacak umumi 
nüfua aayımmın askeri ve mali 
hiç bir gayesi yoktur. Amaç ne İ 
kadar arttığımızı öğrenmek, da- i 
ha ziyade artma çarelerini ara· ı 
mak, bütün dev)et ve millet itJe
rini sayımımıza göre cenitletmek j 
eksik)eri tamamlamaktır. Bu ka- ı 
dar ÖnemJi olan bu İş için u)ustan 
ve her yurttaştan beklenen ödev, 

f umumi nüfus sayımı günü evimi- ı 
f ze geJen memura doğru ve tam i 

BUGÜN--~ 

ULUS 
Sineması 

1940 - 1941 yeni sinema mevsi
mine dünyaca tanınmış iki büyük 
artistin misline asla erişilmiye -
cek bir sinema eseri olan : 

6 - Teklif mektupları yukarıda 3 Uncu 
maddede yazılı saatten bir aaat evellne ka
dar Ağrı vll!yetl defterdarlığına getirile
rek eksiltme komisyonu reislftlne makbuı. 
mukabilinde verilecektir. 

Poııta lle gönderilecek mektupların ni· 
hayet UcUncU maddede yazılı ııaate kadar 
gelmiş olması dış zarfın mUhUr mumu ile 
iyice kapatılmııı bulunması l!zımdır. Pos
tada olan gecikmeler kabul edilmez. 

TORKİYE 
(Radyo Difüzyon Poıuları) 

TÜRKİYE ANKARA 
Radyosu Radyosu 

- Dalp Uzunluğu -
1648 m. 182 Keı./120 Kw. 
31.7 m. 0465 Kee./ 20 Kw. T. A. P. 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

Bizim rahmetli matematikçimiz 
İshak hoca, hakimlerin toprak mi
rası işlerinde doğru hüküm verebil
meleri için matematik bilmeleri la
zım olduğunu yazmıştr. Cenevre'de· 
ki derin matematikçiler de, biraz 
edebiyat bilselerdi, bizim büyük şa
irimiz Hamid'in, Aristo dilinden 
yazdığı: 

I• malUmat ;:;::~:LET ıı 
istatistik Umum Müdürlüğü 

HABİL 
KABİL (6529) 16557 

Hayvan satışı 
Karacabf'y Harnsı Müdü rlüY,ilnden : 

PERŞMBE: 17.10.1940 
8.00 Program ve memleket ıaat ayan. 
8.03 Müzik: hafif proaram (Pl.). 
8.lS Ajans haberleri. 
8.30 Müzik prog.ranıının devamı (Pl.} 

8.50/9.00 Ev kadım • kon•ııma: ıınbun ne
lere yarar? 

Yenilerinin bilinmemesine karıı· 
lık, yeryüzünde eski zamanlarda 
yaııyan insanların sayısı bilinmiş ol· 
aaydı onları daha yeni sayılarla kar
ııJaştırmnk, insanların sayısı rie nis
bette arttığını öğrenmek için pek 
enteresan olurdu. Halbuki ~crçck· 
ten nüfus sayımı işi eski bir usul de
ğildir. Eski zaman adamları insan
ları birer birer saymayı dü~ünmez
ler, yalnız tahmin ederlerdi. Ger
çekten sayım ancak vergi verebile
cek yahut askere alınabilecek insan 
Jarın ne kadar olabileceğini anla
mak için yapılırdı. O vakitJerde de 
kendilerini yazdırmaktan kaçanlar 
fÜphesiz çok olurdu. 

Az;cide olaydılar ıe/erden, 
Bir ordu çıkardı bir ne/erden ... 

sözünü hatırlarına getirerek harpte 
ölen bir kişiden dünyanın birçok İn· 
san kaybedebileceğini düıünürler 
ve 1950 yılında dünyanın nüfusu ne 
kadar olacağını yazmak ihtiyataız
lığında bulunmazlardı. 

Matematikçiler, belki, harpte gİ· 
~:n İnsanlar yüzünden istikbalde 
Kaybedilen nüfusu da hesaba kat
trklarını iddia ederler. Fakat harp
te kullanılmak Üzere icadcdilen va
sıtaların kudretini ihtimali hesabın 
önceden bildirmesine imkan yok
tur. Vaktiyle bir ok ancak bir kişiyi 
öldürebilirken şimdi gök :1üzünden 
atılan bir bombanın kaç kişinin ha
yatını söndürdüğünü kim bilir? Ya 
önüne gelen alanda bütiin hayat; 
yok edecek ölüm reyonu da bir gün 
icadedilirıe ! .. 

İstikbalden haber vermiye kal
kıımak daima ihtiyataızlıktır. 

G. A. 

Bursa' da hava hücumlarına 
karıı pasif korunma tecrübeleri 

........................................................ 

Almanlann bir 
haftada batırdıkları 

ticaret gemileri 
Londra, Hl a.a. - Amirallık dairesinin 

düşman harekatı neticesinde ticaret ıemi
leri kaybı hakkındaki haftalık tebliğine 
göre. 6 teşrinievelde biten hafta içinde ka
yıplar, 6 mayıstan beri en az olarak tecel
li etmiştir: 

Kayıplar ıunlardır: 

Yedi İngiliz gemisi: 24.943 tonilato, 
İki müttefik gemisi: 2464 tonilato, 
Bir bitaraf gemisi: 3687 tonilato. 
Ceman 10 gemi: 31094 tonilato. Bu ra-

kam, bundan evelki 56 haftanın S7 bin olan 
vasatisinin yarısından biraz fazlasına mua. 
dil bulunmaktadır. 

Muk:ı.yese icin. aynı hafta içinde alman· 
!arın iddia ettikleri kayıp rakamı da zik
redilmektedir. Almanların iddiaları, 81816 
tonilato<lur ki bu, hakiki kayıpların hemen 
üç mislini ıöstermektedir. 

Londra'da, kayıpların birdenlıirc azalma
sından alman denizaltıları tehdidinin önü
ne ıeçildigi neticesi çıkarılmaması icap et
tiği kaydolunmaktadır. Fakat, aynı zaman
da, biribirini takip eden iki hafta zarfında 
kayıp rakamlarının azalmak istidadını gös
termesi çok şayanı memnunıyet olarak te
likki edilmektedir, 

Sovyetlerle Finlandiya aras1nda 
kara ve deniz hudullan 

teshil edildi 

ile giriyor. Ba~ rollerae : 

CLARK CABLE · MARION 
DAVIS 

Matineler : 2,30 - 4,30 • 6,30 
Gece tam saat 9 da başlar. 
Numaralı koltuklarınızı 

gündüzden aldırınız. 

Ti: 6294 ... 

ViLAYETLER 

1 - Haranın çok kıymetli damızlıkla • 
rından olup referme edilmelerinden satış

ları kararlaştırılan muhtelif ırklarda hay
vanat pazarlıkla hara merkezinde satıla

caktır. 
2 - Satış gUnU 21.10.940 tarihine raııt

lıyan pazartesi ımııt on bl'ştcdlr. 
3 - Arzu edenler satılık hayvanları her 

zaman ıörebilirler. 

4 - İsteklilerin satıı günü harada bu-
lunmaları ilan olunur. (970816693) 16698 

Nakliyat yaptırılacak 
Menfez İn!aatı Akyazı Askeri Kereste Fabrlkaııı MU-

• dtlr!Uğllnden: 

Balıkesir Valiliğinden : Mııdurnunun Dedeler ve Dereköyü ve 
1 - Balıkesir · Edremit yolunun Tl'klrl!'r vt: Çayköyll ve Tokurcun depola· 

56 + 350 - 80 + 400 üncü kilomet· rında mevcut beıı bin metre mlkö_p çam ve 
releri a ası n<la yapılacak 32 adet men köknar ktllli.ı?'fln!ln nakliyatı kapalı zartla 
fez inse.atı talip çıkmadığından tek- eksiltmeye konulmuştur. 
rar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 1 - Eksiltme 25 teşrlnlevel 940 cuma 
konmuştur. günü saat on dörtte Adapazarında pariı: 

2 - Keşif bedeli (33803) lira (98) karşıı.ınrla askeri kereste fabrikasının 
kuruş ve muvakkat teminatı da yollama dalre."linde yapılacaktır. 
(2535) lira (30) kuruştur. 2 - Beher metre mlkl\bının muham-

3 - Biliımum evrak nafıada görü- men nakliye ııcretl 566 kuruştur. 
lebilir. 3 - Muvakkat teminatı lkl bin yUz ylr· 

4 - Eksiltme 22 birinciteşrin 940 mi Uç liradır. Şartnamesini görmek isti
salı günü saat 16 da hükümet kona- yenlerin fabrika mUdür!UtUne ve yollama 
ğında daimi encümen huzurunda ya- (9i55/6771) 16743 
pılacaktır. 

5 - İsteklilerin muvakkat teminat- HÜ'kiimet konağı inşaatı 

12.30 Proıram ve memleket sut ayarL 
12.3.1 1\Ilizlk. ı. ismrt ağa • suzidil f; r;ı;ı : 

(Ülfetin ıeçti efendim arası). 2. suzidil 
ıarkı: (Cana aıım aıkınla). 3. Muzaffer 
İlkar • suzinik ıarkı: (Bülbül aflar gibi 
aflat). 4. Yesari Asım • suzlnik ıamı 

(Ayrı düştüm ıcvgıilimden). 

12.50 Ajans haıberleri. 
13.0S Müzik: 1. Şevki bey • hicaz prbı 
(Demem cana beni yidet). Z. Ziya bey • 
hicaz prkı: (Ne bahtımdır). 3. Arif bey• 
Isfahan ıarkı: (Kim demiş aklım alan.) '
Isfahan türkü: (Fesleğen ekdim giil bitti). 
13.20/ 14.00 Müzik: kım~rk prorram (Pl.). 
18.00 Program ve memleket nat ayarı. 
18.03 Müzik: radyo caz orkestrası (İbra
him Özgür idaresinde). 

18.4-0 Müzik. 1. Eviç ıarkı: (Bir aebeplt 
ıücenmiısin). 2. Eviç türkü: (Atladım. 
bahçene girdim). 3. Su Yolcu • ferahnAk 
şarkı: (Ey ouhi cihan). 4. İla.k Varan • 
hüzzam ıarkı: (Bilemem ben de nasıl dilt
tüm). 5. hüzzam şarkı: (Anlat bana). 6. 
Yesari Asım • hüzzam ıarkı: (Ümitlerim 
hep kırıldı), 7. S. Kaynak • nihavent ıarkıı 
(Gönül nedir bilene). 8. Osman Nihat • ni• 
havent tarkı: (Yine bu yıl da aenai:ı). t. 
Şetaraban türkü: (Bahs;elerde aılama). 
19.lS Müzik: eksotik par,alar (Pi.). 

!arını Balıkesir hususi muhasebe vez· Çoruh Vilayeti Hopa Kazası Mal Mü -
nesine yatırdıklarına dair makbuz ve- dürlüğilnden : 19.30 Memleket saat ayarı, ve ajana habeJ1-
ya bu miktar şayanı kabul banka mek- 1 - 11+433 liıa 26 kuruş bedeli keşifli ' !eri. 
tubu ile ihale tarihinden' sekiz gün Hopa kaıası hükümct konağı bakiyei inşa- 19.45 Müzik: fasıl heyeti. 
evci vilayete müracaatla nafıadan a- atı 10.10.1940 tarihinden itibaren 21 gün 20.15 Radyo ıazetesi. 
lacakları ehliyet vesikasiyle Ticaret müddetle maliye komisyonunca kapalı ı:arf 20.45 Müzik: Şiilcrii Sarıpmar tarafında 
odası vesikasını teklif mektubunu ih- uıuliyle eniltmeye konulmuttur. ıaksofon ıolo. 
tiva eden zarfa koyarak mezkur zarf- 2 - Eksiltme 1.11.940 ve cuma günü 1&- 21.00 Müzik: dinleyici istekleri, 
ları 2490 sayılı kanun hükümleri dai- at on beşte Hopa mal müdürlüfü dairesin- 21.30 KonU$m& (ııhat aaatl), 
resinde tanzim ve imza etmicı olarak de yapılacaktır. 

s 3 t t ki'! k f . . ç uh 21.45 Müzik: radyo ork,.estruı (ıef: R. 
saat (15) e kadar daimi encümene - s e ı er evra ı ennıyeyı or 

f ""d"' 1 .. ••• d Ferit Alnar). J Brahma: birinci ıenfonl, 
vermeleri, postada vukubulacak ge- na ıa mu ur ugun e ve Hopa mal müdür- do minör. 
cikmelerin kabul edilmiyeceğf ilan o- lilğünde okuyabilirler. 
lunur. (9431/ 6452) 16443 4 - İsteklilerin en u ve bir defada on 22.30 Memleket aaat ayan, afam haberi .. 

Vakıa elimizde bulunan sayılar 
on yedinci asrın ortasından ba§larsa 
da, hepsinin pek yuvarlak oldukla
nna göre gerçekten delillere da
yanmaktan ziyade sayı)ar . haber 
verenlerin hayallerinden çıkmı§ tah 
minler olduğu anlaşılır. Bu tahmin
lerden biri bütün dünyaya 1000 mil
yon, bir baıkaaı ancak 320 milyon 
nüfus verir. ikisinin arasındaki fark 
eskisine düne kadar kıymet veril -
mesi laznngeleceğini gösterir. Bir 
batkaaının gösterdiği heuplar daha 
eğlencelidir: onun tahminine göre, 
tufandan diri çıkan ıekiz inaan Da
vut peygamberin zamanına kadar 
altmıt aenede bir defa iki misli ol
muıtur, bu hesap 1700 senesine ka
dar devam ettirilirse o tllrihten bü
tün yeryüzünde dört milyar nüfus 
vardı, demektir •.• 

Cenevre tehrindeki Milletler Ce
miyeti, inaanları biribirleriyle barıı
tırmıya yarıyamamıısa da, bütçesi 
genit olduğundan memurlarını mem 
leket memleket dolaıtırtarak müm
kün olduğu kadar gerçek sayılar 
toplamıya pek yarardı. Onun için, 
Milletler Cemiyetinin bildirdiği aa
yılara doğruya en yakın diye bak· 
mak mümkün olur. 

Bursa, 15 a.a. - Dün ıehrimi:ıde ilk de
fa olarak hava hlkumlarına kar11ı 1>Hİf ko
runma tatbikatı yapılmış ve alarm işareti 
verilmesini müteakip halk sükunetle •ıfı
naklara ve tahaffu:ı yerlerine iltica eyle
mi11lerdi r. 

Bu tatbikatın, Bursa'da pazar kuruluıu 
gününe tesadüf etmiı olması dolayıai7le 

şehirde kesif bir halk kütlesi bulunmasına 
rağmen işareti takip eden ilk dakikalardan 
itibaren ıokaklarda korunma iılerinde va
zife alanlardan başka kimse kalmamıştı. 

Tatbikata hıtirlk eden tayyareler ıehrin 
Uzerinde dolaımata başladıkları zaman bU
tiln ekipler tahrip, yangın ve gaz bombala
rı atıldığı farzedilen noktalarda faaliyete 
ıeçmiıt bulunuyorlardı. Valimizle, hava 
müdafaa rene! komutanlığı kurmay başka
nı pasif korunma tatbikatını teftiı ve ta
kip eylemlıler ve vazife görenleri ıötter
dikleri dikkat ve intizamdan dolayı tebrik 
eylemişlerdir. 

Moıkova, 16 a.a. - Tass ajansı bildiri
yor: 12/mart/1940 tarihli barııt muahedesi
ne ve hududun tahdifü hakkındaki 29/ni
san/1940 tarihli protokola uyıun olarak 
Sovyetler birliği ile Finlandiya arasındaki 
kara ve deni:ı hudutlarının tahdidi iıi ik
mal edilmiştir. Bu hudut takriben 705 ki
lometre genilj!iğindedir. 1036 kara ve 39 
denl• huclat iprMl_ı..,n .. 1-,..ı. .. ·---~-t 

H kü 
bin liralık yapı iti muvaffakiyetle başar- rl; :ıiraat, etıham • Ubvillt, kambi70 • n11-

Ü ··met konağı İllfası dığını gösterir vesikayı bağlıyarak liakal kut borsası (fiyat). 
Atrı Ddterdarlıfından: sekiz ıün eve! bir istida ile villyete mü- 22.45 Dans müziii (Pi.). 

1 - Ağn vH!yeU merkezinde inşa edl· r t1 hl" "k ı 
len hUl<Umet binasının baklyel inşaatı ac~a a e •Yet veıı ası almaları mukta- 23.25/23.30 Yarınki proıram ve lcapanq. 

zidır. 
44327 lira 38 kuruıı bedeli kef(iyle kapalı S - İstekliler 1083 liralrk muvakkat te-
zart usullyle eksiltmeye çıkarılmı§tır. minat makbuzu veya banka mektubu, tica-

2 - Bu tıe alt ıartnanıeler ve evrak ıun 
lnrdır: ret odası makbuzu ve ehliyet vesikaıiyle 

A. _ Ekalll e~tnameal ~~if :::_ıc.;upl~~ı~ i~. giinü olan l.l 1.940 
- tukavele projesi '-"----·-

Çankırı' da Parti'nin gönderdiil 
filimler halka gösteriliyor 

çanKırı,\HusuRıJ - ı-artı 'tarı...._ .. _ 

lfönderilml!J olan enternıuıyonal kömllr aer
slal, 10 uncu eUmhurlyet bayramı, Erzin
can zelzeleal, mevzulu flllmler halkevi ta.. 
rafından halka meccanen s{Sıterilmekt .. 
dlr. 

Bu cemiyetin 1932 de çıkan İsta
tistik yıllığına göre üç asrrdanberi 
bütün dünyanm nüfusunu ıöylece 
tahmin etmek lazımdır: 

1650 yılında 465 miJyon, 1700 de 
552, 1750 de 660, 1800 de 863, 1850 
de 1.095 milyon, 1900 de 1.551 mil
yon, 1932 yılında da 1.958 milyon, 
yani bir milyar dokuz yüz elli sekiz 
milyon insan .. 

Milletler Cemiyetinin bildirdiği 
aayılar, 1932 yılma kadar doğruya 
en yakm bulunanları olmakla bera
ber, bu cemiyet de hesap işlerine 
tahammülünden ziyade güvenerek, 
insanların 1750 denberi ne nisbette 

Vilrnoş ihanet ediyordu. 

Vilmoş, onu unutmuştu. 

Hay1rsever bir İspari ah 
Isparta, l~ a.a ...... Şehrimizde 85 yaşla· 

rında Ömer Aşıltaı adında hayır sever bir 
vatanda§ ö!Um!lnden Uç gün önce yapmıo 
old11ğıı vasiyetle mevcut parasından elli 
lira hava kurumuna, 60 lira kızılııy cemi
yetine, llO lira memleket hastRhaneslne, 50 
lira da mahallesindeki köpriinlin tamirine 
terkeylemtıı ve bu paralar al!kalı tC§ek
kUller verllmlıUr. 

1 

Günün birinde dönerse, yüzüne bakamıyacaktı. 

Ondan iğrenecek, nefret edecekti. Bogazına aa.rıhp, 

öldürecekti. Başka kadınlardan arta kalan, dudakla
rında yabancı kadınların salyalarını aaklıyan bir er.: 

keğin ona lüzumu yoktu. 

Antakya'da konferans 
Antakya, 15 a.a. - Bitlis mebusu Örıe

evren dün akşam Cümhuriyet meydanında 
toplanan bet binden fazla ntandaıa hita: 
ben bir 'hitabe irat etmiıt ve buıiinkü cihan 
vaziyeti karşısında Tiirkiye'nin durumunu 
canlı bir !jckilde izah ederek tür'k milleti· 
nin milli şef'in etrafında nasıl aşılr:ıaz bir 
kale oldugunu isbata her zaman hazır oldu
gunu anlatmıı;tır. 

Hatip bu hitabesinde yurtta sulh cihan· 
da ıulh prensibinin dün olduğu ıibi bu
gün de türk cümhuriyetinin değişmez şiarı 
bulundufunu fakat türk yurdunun en kli
s;ük parçasına yapılacak tecavüzlin türk or
dusu ve türk milleti tarafından karıılana· 
cafını bilhusa tebarüz ettirmiıtir. 

yonu riyasetine teslim edeceklerdir. 
ve ' Postada olan ıecikmeler kabul edilmer. C - Nafıa lılerl ıernltl umumlyeııl 

yapı işleri umumi, fenni ıartnamesi, 
D - Sıbl ve elktrtk teaiııatı ıartnameal 
E - Hususi ıartname 
F - Metraj cetveli hUIA:!Mı, ke§I! 111l11l· 

le! fiyat cetvell 
G - Proje ve teferruatı 
İııtıyenler bu 11artname ve evrakı iki 

yüz yirmi iki kuruı mukabilinde Afrı vı
IAyetl defterdarlığından alabilirler. 

S - Eksiltme 23.10.940 çarıamba gUnU 
saat 15 te vll!yet defterdarlığında yapıla· 
caktır. 

' - Ekıılltme kapalı zarf usullyle yapı
lacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmesi fçn istek
lilerin 3324 lira ro kuruş muvakkat temi
nat vermeli bundan başka aşağıdaki ve • 
slkaları haiz olup göstermesi lAzımdır. 

E atalı 40 bin liralık bu gibi ıııerf bir 
defada yapmıı olduğıına ve bu gibi au ve 

(9856/6784) 16821 

Elektrik itleri 
Denizli Belediyesinden: 
Denizli belediyesinin evelce 41271 lira- On beş gtin gösterildikten ıonra bu fi· 

ya müteahhidine ihale ettiii ve timdiye llmler Kastamonu'ya gönderilecektir. 
kadar 17978 liralık inşaatı ikmal edilen 
Gökpınar hidro elektrik yapı işlerinin ba
ktye 21205 lira 31 kuruşluk inşaatının 

8-10-940 rünlü yapılan açık eksiltmesin -
de verilen fiyat haddi liy:ık ıörülmediğin

den tekrar müteahhit namı hesabına ZS/ 10 
/ 940 cuma ıünü ıaat 11 de ihalesi yapılmak 
üzere açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Teminatı muvakkatesi 1591 liradan iba

ret olan eksiltmenin fenni ıartnamesini 

bedelıiz olarak belediye b~ kitibetinden 
almaları ve taliplerin ıdı geçen rün ve sa
atte belediyeye uiramaları ilan olunur. 

16840 

Çankırı' da sayım hazırlıklan 
tainamlandı 

Çankın, (Husual) - 20 İlkleırfnde ~ 
pılacak UçllncU nutuıı sayımı hazırlıktan 

tamamlanmıştır. Vazifedar memur • 
lar derterlerlnl almııtır. Cankın merke
ziyle Orta. Şabanözü, Bayraklı, KıEıhr
mak nahiyeleri 455 sayım memuru tarafın
dan yazılacaktır. llO de kontrol vardır. 

Bu suretle merkez vll!yet 605 memur ta.. 
rafından yazılmıı olacaktır. 

bıkan, sabırsız ve kararsız bir tipti ••• Kendi kendi

me, bunların sonu gelmez, dedim. Sözlerimde hakııs 
mıyım ? .. Senelerdenberi onunla yqadın. Teıhisim 

doğru değil mi ? •• 
Gizella, başını önilne eğdi. Cevap vennedL 

- Mesut musun Gizella ? 

- Ben mi, efendim ? 

- Evet. Mesut musun ? 

Genç kadın, ürkek bakışlarını, direktarnn solgun. 

Bunlar aklına geldikçe bir deliye dönüyor, sabah
lara kadar gözlerine uyku girmiyordu. Acaba Vil

moş ihanet edeq,ilir miydi? Niçin etmesin? Karıaını 

aevmiyordu. Ondan bıkmıştı. İhtiraslarını baıka ka
dınların kucaklarında söndürmemesi için hiç bir ma
ni kalmamıştı. 

Ya.zan : MIHALY FôLDI ı urhçeye çeviren: F. ZAHiR TORUMKONEY -130-
beyaz sakallı çehresine dikti. Telaşlı, telitlı söyledi a 

- Mesudum. Pek tabii mesudum. 

IX 
Harbın ikinci senesi idi. Rudolf Ravberg, tekrar 

2ğır bir hastalığa tutuldu. Bu hastalık ta hafif bir 
&oğuk algınlığı ile başladı. Bidayette ehemiyet ve

rilmedi. Nihayet ateşi müthiş yükseldi. Yataktan kı

mıldıyamaz hale geldi. Zatülcenp olmuştu. Gizella, 

her akşam ziyaretine gidiyor, çiçek gönderiyor, kar

yolasının yanında saatlerce oturuyor, matbaanın it· 
leri hakkında uzun uzun maınmat veriyordu. Direk

tör, beş hafta zarfında iyileşti. Akşam Üzerleri pen· 
cerenin yanındaki koltuğa oturuyor, Gizella'yı bu 

ıekilde kabul ediyordu. Altmış dört yaşına gelmiı
ti. BiY akşam üzeri Gizella, gene mutadı veçhile gün
lük İ§ler hakkında malt1ınat verdikte·n onra gitmeğc 
davrandı. Direktör, elini tuttu. Kuvetle sıkarak kar

ıııına oturttu. Gözlerinin içine derin derin baktı. Ya

vaı bir s~le söyledi: 
- Gizella, sen çok iyi bir kadınıın. 
Hala, ona hitap ederken madam Loıonsi demiyor· 

du 
Genç kız kızardı: 

- Benden memnun olduğunuz için kendimi çok 
bahtiyu hisiiediyorum efendim. 

ilud~! li&vberg, batını salladı: 

- Memnunum, hem çok memnunum yavrum. Al· 
ı.b senden razı olsun. Hutalıtım esnuında dalma 

ıeni düşilndüm. Hele aklıma, bir daha bu yataktan 
kalkamıyacağım ihtimali de geldikçe, büsbütün ... 

- Rica ederim, efendim. Böyle kötü ihtimalleri 

aklınıza getirmeyiniz. 

- Evladım._ Benim de bir insan olduğumu ve in· 
sanların nihayet günün birinde ölmeğe mahkum bu

lunduklarını unutma. Ölüm, aklıma gelince etrafı· 
ma bakındım. Bu eşyaları, beş odalı bu koca evi dü

şündüm. Kendi kendime şöyle söylendim: Rudolf, 

sen bütün hayatında durmadan çalııtın. Allah da 
yardım etti. Zengin bir adam oldun. Günün birinde 

canından çok evdiğin eşini de kaybettin. Yıllardan· 

beri burada tek başına yaşadın. Şimdi anlaşılan sıra 

sana geliyor. sen de gözlerini kapayıp gideceksin. 
Bin bir emekle döşediğin ve içinde en tatlı günlerini 

geçirdiğin bu evi, apartmanlarını, paralarını, koca 

matbaanı, her ıeyini bırakıp gideceksin. O zaman, 

küçük Gizella ne olacak? 

- Benim ne olacağımı mı merak ettiniz? 

- Evet Gizella. Yalnız seni düşündüm. Bak, ılmrli 
söyliyeceklerimi dinle. Seni buraya zavallı kardeşim 
Maksi gönderdiği zaman, ben henüz ellisine gelme 
mittim. Tam kırk dokuz yaıındaydım. Genç ve güzel 
bir kızın yanı başımda çahımasından UrkUyordum. Fa 
kat, diltündUm. Senin gibi bir kızın uzun zaman mat· 

baanın afır itlerine tahammül edemiyeceğini, iki, Uç 

haftalık bir tıcrllbeden aonra se11lz11 çekilip (idecc-

ğini tahmin ettim. Ama, netice böyle olmadı. Tahml -
nimde aldandım. Sen, fevkalade bir enerji ile ite aanl
dın. Gün geçtikçe, matbaanın en lüzumlu bir adamı ol
mağa baıladın. Sen, artık benim katibim, muavinim, 
sağ elim oldun. Sana oğlumdan fazla itimat ediyordum. 
Çünkü; sen oğlumdan daha sadık çıktın. Evleneceğin 

hakkında ıöylediğin sözlerin uzun bir müddet pka ol
duğunu ıandım ve bunun böyle olmasını temenni et

tim. Aradan haftalar geçti. Senin evlenme mcseleıinin 
tamamiyle bir masal olduğuna iyice inandım. Tam bu 
sıralarda profesör Loşanai geldi. Onunla konuştuktan 
S<lnra itin doğruluğunu ve ciddiyeti,pi öğrendim. Fa • 
le.at, profesörün evlenmenize §iddetle muhalefet ettiti· 
ni görünce, kalbime bir ferahlık çöktü. Ama çok geç

meden bu ıevincim de sona erdi. Çocuğun doğmuştu. 
Artık bunun pka sanılacak tarafı kalmamııtı. 

Direkti:Sr bir saniye ıustu. Gizella'nın elini bili avu
cunun içinde tutuyordu. Sonra cittikçe artan bir heye
canle sözüne devam etti : 

- Nihayet ıevdiğin delikanlı ile tanııtım. İyice tet· 
'fik ettim. Derhal numaramı verdim. Bu izdivaç kati . 

en devamlı olamazdı. Çünkü; kocan senin tamamiyle 
eıddındi. Sen, ne kadar ciddi, akıllı ve dikkatli bir ka
dınaan, o, o kadar havai, sebatsız bir erkekti. Zeki ol

duğu muhakkaktı. Fakat, hiçbir lfde devamlı çahtabi

leceğe benzemiyordu. Bilmem izah edebiliyor muyum? 

Yini mar..mun iJtihalı bir adamdı • , , H•rıeY.den çabuk 

Rudolf Ravberg, mülayim bir tebessümle giiliimsedi'r 
- Evet, aşkı mantıkla muhakeme etmcğe imkin yok• 

tur. İnsan çok defa sevdiğinin kusurlarını görUr de yl• 
ne sever. Ne ise, şimdi bunun münakaıasını yapmıya. 
hm. Birinci çocuğu ikincisi takip etti. Bunun arkasın
dan üçüncüsü geldi. Asabi genç kızdan, olgun, ağır 

ba§lı, zarif bir kadın çıktı meydana . . . Her erkeğin 
gıpta edeceği, varını yoğtmu ayaklarının altına sere
ceği bir kadın ..•• 

İhtiyar adam, sustu. Baıını çevirdi. Heyecandan d~ 
dakları titriyordu. Gizella, yavaıça elini avucundan 
çekti. 

x 
Gizella, yorgunluğunu bahane ederek, çocuklarını 

erkenden odalarına gönderdi. Hakikaten vücudunda 
bir dermansızlık hissediyordu. Yatağına uzandı. Fa • 
kat, imkanı yok, gözüne uyku girmiyordu. 

Rudolf Ravbcrg, ona aıkını itiraf etmiıti. Seneler
denbcri, yanyana, ayni gaye uğrunda çalışıyorlardı. 
Onbeş ıene gibi uzun bir zamandanberi kalbinde sak
ladığı aıkını, nihayet bugün açığa vurmuştu. Onu illi 
tanıdığı zaman arada Vilmoı bulunmasaydı, kimbilir 

ne olurdu ? •. Aman yarabbım, böyle ihtiyar bir adamır. 

aıkına nasıl oluyordu da bu derece kıymet veriyordu ı 
İhtiyar mı 1 

-Sonauar-
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RESMİ TEBLiGLER 1 ................................ 
1 ngiliz hava tebliği 

Londra, 16 a.a. - Royter: İngiliz hava 
nezaretinin tebliği: İngiliz bombardıman 
tayyarelerinin dun gece yaptıkları başlıca 
hücumlar Kiel v~ Hamburg'da deniz üsle
rine tevcih edilmiı ve buralarda ıemi ve 
tezgahlara büyük çapta ağır bombalar a • 
tıltnıştır. 
Ba~ka bombardıman tayyarelerinden 

nıurekkep filolar da Gelsenkirchen Mag
debourg ve Salzerbereen'de bulunan pet • 
rol tes satına hucum etmişlerdir. Kici ci
varınd!l da iki petrol depoııuna isabet ol
mutur. Schverte. Krefeld. Hamm ve So • 
est e ya garlarına hucum edilmiştir Mord
hausen ve Halle'de demiryolları hasara 
uğramıştır. Fena hava dolayısiyle ilk he • 
deflerine gidemiyen diger tayyareler mü
teaddit endüstri hedeflerine, cephane ve 
tayyare fabrıkalarına, elektrik santralle • 
rine taarruz etmişlerdir. 

Amerika' da 

askere ahnacak 

16a500e000 
gen~ teshil ediliyor 

(Bııı 1. nci saylıdı) 

mil etmişlerdir. Biz, bugünün amerl
kalıları, tanrının yardımiyle yarının 
amerikalılarına sulh davasına vefakar 
bir millet bırakacağız. Amerika bu 
maksatla silahlanmaktadır." 

İlk kaydedilenler arasında tanınmt' 
sporcular ve bu arada Rcisicümhurun 
oğlu John Ruzvelt, geçen umumi 
harpte amerikan orduları başkuman • 
danı general Pershing'in oglu War • 
ren Pershing de vardır. 

Villkie'nin konferann İngiliz hava kuvetleri Manı limanları • 
na ve Grisnez burnundaki topçu mevzile
rine yaptıtı hücumlara devam etmiştir. B. Wilkie, Buffalo'da söylediği bir 
Tayyarelerimizin hepsi üslerine dönmilt· nutukta bugün kaydedilecek kimsele-
tlir. re hitaben demiştir ki: 

lngifiz tayyareleri 
Bingazi'ye hücum etliier 

Kahire, 16 a.a. - İngiliz hava kuvetle
l'İnin tebliii: 1ngiliz bombardıman tayya· 
releri 13/14 teşrinievel gecesi Bingaziye 
bir seri hücumlar yapmışlardır. Esaslı de
miryolu hatlarına muvaffakiyetli isabetler 
kaydedılmiıtir. Limanda bulunan bir vapu
ra tam bir isabet kaydedilmiştir. İkinci bir 
hucumda, bilhassa rıhtımlar istihdaf edil· 
mi5tir. Bombalar rıhtım i.izerine düşmüı 
Ve Yanıınlar çıkmııtır. 

Esas dalga kıran i.iıerine de tam isabet· 
ler vaki olmuı ve bir kaç bomba bir kışla 
lizerıne düımüıtUr. Limanda, bulunan bil· 
J"Ulı: hır gemi bombardıman edilmiı ve tam 
isabet kaydedilerek eemide yangın çıkarıl· 
nıııtır. 

Denia tayyareleri hanıarı civarında da 
'°k büyiik bir yangın alevlenmiıtir, Bura· 
da da binalara ve rıhtıma tam isabetler 
•aiti olmuı ve orta büyliklükte bir cemiye 
tam bir isabet olmuıtur. 

Büyiik muvaffakiyetle tetevviiç eden bu 
hareketten tayyarelerimizln hepsi salimen 
dönmüıtUr. 

Bardia ve Bukta asker! kampları da 13 
teırinlevel akıamı bombardıman edilmiı 
•e atılan bütün bombalar hedef ittihaz e
dilen mıntıka dahiline düşmüştür. Hasa· 
mı tam ceniıliiini anlamak mümkün ola.
lllamııtır. 

Eritre'de Kuradald askeri hedefler yeni
den ıiddetli bir hava hücumuna maruz bı
raltılmııtır. Büyük bir bina üzerine tam ı. 

.. bet ...aki olmuı ve infiliklar kaydedil • 
ırtiıtlr. Uç hangar muvaffakiyetle bombar· 
clmıan edilmiıtir. Ve pike bir hücum neti
cesinde altı lrilçUk ve iki bU7flk bina te· 
llı&aıiyle yalalmııtır. 

Afrika'da sükun 
Ka1ı1re, 18 &.&. - İngtll• umumi karar

sf.hınııı teblltl: bUtUn cephelerde aUkQn 
vardır. 

Denizden bombardıman 
Londra, 16 a.a. - Amlralhk dairesinin 

teblltı: dUn gece deniz kuvetıerlmlz, Dun
kerque limanını bombardıman etmlıtir. 
Yangınlar çıkarılmıı olduğu mU,ahede e
dllmlıtır. Bu yangınlann bUyUk hasarı 

mucip oldutu muhakkak addedilmektedir. 

Dün İngiltere üzerinde 
hava f aaliyefi olmadı 

Londra, 16 a.a. - Hava ve dahili emnl
J'8t nezaretlerinin tebliği: bu ane kadar 
alınan raporlar, bugUn İngiltere üzerinde 
her baqt bir hava faaliyeti vukua gelme
mlı oldutunu göstermektedir. Yalnız ts
koçya'da aahllde bir ıehre ve cenubu gar
bi mıntakaaında bir noktaya bombalar atıl
dıtı bildirilmektedir. Hasar ve telefat yok
bır. • Tam tatallAt henUz mevcut olmamakla 
beraber, salıyı ç&r1ambaya batlıyan gece 
Londra'da tamamlyle sebepsiz olarak si
Yillertn genlı mikyasta bombardımana ta
bi tutulm111 bulunmasına rağmen, ölü mik
tarı son hUcumlarınklnden fazla olmakla 
beraber, geçen ay hücumlarındaki ölü mik
tarının çok dQnunda bulunmaktadır. 

Bu aabah aahll müdafaa servisine men
llUP bir avcı tayyareai, bir dU,man denlz 
tayyaresini düıUrmU,tür. 

Bir Alman gemi 
kafilesi tahrip edildi 

Londra, 16 L&. - Amlrallık dairesinin 
tebliği: Uç lqe vapurundan ve iki himaye 
gemisinden mürekkep bir alman gemi ka· 
flleai, tahrip edllmlıtJr. Bunlardan bir tJ. 
caret gemisi, yedi bin tonllıHoluk, diğer
leri lae daha küçüktü. Küçüklerden bir ta
nesi, batmadan eve! lnfl!Ak etmiştir. Bun
dan bqka, yedi bin tonllAtoluk diğer bir 
alman vapuruna da hücum edilmlı ve üç 
torpil isabet ettirllmlııUr. 

Alman tebliği 
Bertin, 16 a.a. - D.N.B. alman ba~ku • 

mandanlığının tebliği: Almanya'daki u -
lrert hedeflere ve harbin sevk ve idaresi 
bakımındın ikusadi ehemiyeti olan hedef
lere rundüz hücum edemiyen İngiliz hava 
lruvetlerı asker! olmıyan hedeflere bu 
arada sivıl ahaliye karıı ıeli~i cüze! hü • 
cumlarına devam etmi~tir. 

Bu wretle diln bir kere daha merlreıt ve 
prbt Almanya ÜJ111rinde u~an inciliz bom
bardıman uyyareleri meskenleri, köylü 
nlerini • llir butaneyl bombalamıtlar • 

"- Hüriyet imkanı, hüriyetiniz 
imkanı için kaydediliyorsunuz. Bu 
vazifeyi ifaya mecbur kaldığınız tak
dirde muazzam sanayiimize ihtiyacı
nız olacak her şeyi imal imkanını ver
mek için bütün gayretlerimizi sarf ve 
bütün kabiliyttimizi ve cesaretimizi 
• stimal edeceğimizi size vadediyo
ruz. Amerika'yı, bütün geniş Ameri· 
ka kıtasını silahlarınızı imal için a
yaklandıracağız." 

B. Wilkie, kaydedilenleri dünyanın 
en iyi ve en tesirli ordusunu teşkil et· 
meğe davet eylefniştir. 

dır. Ahali arasında yeniden ölü ve yaralı 
olduğu haber veriliyor. 

İşte bunun için alman hava lrovetleri • 
nin cenubi ve merkezi İngiltere'deki uke
rt ehemiyeti olan hedeflere ve Londra'ya 
yapılan karşılık hücumları ıiddetlendiril

miştir. Avcı tayyare filolarının himayesi 
altında bulunan ve hafif muharebe tayya. 
relerinden milrekkep kuvetli filolar arıza
ya maruz kalmaksızın gundüz cenubi İn
giltere üzerinde uçarak Londra'ya ağır 

çapta bombalar atmışlardır. 

Gece, ağır muharebe tayyareleri de iı· 
tir5.k ettirilerek bu hücumlar ,iddetlendi
rilmiştir. Ağır ve en ağır çapta bombalar
la yapılan toptan hücum bilhassa Taymiı 
nehrinin iki sahilinde bulunan ıililı fab • 
rikalarına, yollara, umumi hizmetlere ait 
tesisata tevcih edilmiıtir. Dönmekte olan 
pilotlar ıehrin merkezinde ve nehrin iki 
Hhilinde ıiddetli infiliklar olduğunu ve 
bu nehrin kavıiyle Victoria dokları ara • 
11nda yangınlar çıktığını Manı sahilinden 
cörmilılerdlr. 

Her ne kadar inıiliz avcı tayyareleri bir 
çok defa tanarelarlmlsıe mllHd-• et • 
mekten çeklnmlıse de sene avcı filoları-

mız tarafından müsademeye icbar edil • 
miolerdir. Tayyare filolarımız İngiltere
nin ıark limanları kara ıularına mayn 
dökmiye arızasız devam etmiılerdir. 

Mans uhillerinde donanma topçusu mü
teaddit .düşman cemisini tesirli bir ateı al
tına alarak dönmiye mecbur eylerrıiıtir. 

Dünkü hava muharebelerinde düıman 

32 avcı tayyaresini kaybetmistir. Diğer 5 
düıman tayyaresi de dafi toplarının bir 
diğeri de donanma top~usunun ateıiyle dü
şürülmüıtür. Bu wretle dün dliıen ingi • 
liz tayyareleri 38 i bulmuştur. 

Alman tayyarelerinden yedisi üslerine 
dönmemiıtir. 

Bir denizaltı ceman 31 bin tonilltolulr S 
silihlı düşman ticaret cemisi batırmııtır. 
Bunlar arasında bUyilk bir petrol gemisi 
vardır. Baıka bir denizaltı da 5800 tonill.
toluk bir ıemi torpillemiıtir. 

İtalyan tebliği 
Roma, lt5 a.a. - İtalyan umumi karar • 

gi.hının 131 numaralı tebliği: Merkez! Ak· 
denizde vazife cören Toti italyan denizal· 
tısı dün eece Peneua 11nıfından bir inci· 
liz denizaltısını görerek ona hücum et • 
miıtir. Kıu bir mesafeden ıiddetli bir mu
harebe ba1lam11tır. Denizaltımız düımanı 
top ve mitralyözleriyle ateı açmıştır. 

Yaptıiı bir manevra sayesinde müsait bir 
vaziyete eiren denizaltımız torpilini at • 
mııtır. 

Tam isabet üzerine düıman cemiıi, pro
vaaı havaya kalkarak baı aıağı dalmıştır. 
Denizaltımız mürettebatı arasında zayiat 
yoktur. Yalnız dıı lraplamaaında ebemi • 
yetıiz hasar olmuıtur. 

PenC'llı sınıfından olan düsman denizal
tıları deniz yiizünde 1500, deniz altındı 

2000 tonilatoluk açık deniz tipinde ıemi
lerdir. Bunlarda 8 er torpido kovanı 102 
milimetrelik birer top ve ikiıer mitralyöz 
vardır. 
Şimalt Afrikada fena hava prtlarına 

rağmen bava kuvetlerimiı Birkenays, El 
Daba, Assab, Nıaton, Boeuk, Fuka ve 
bir Abu Smeit tayyare meydanları ve 
Mana Matruh'daki düıman barakalarını 

bombardıman etmiıtir. Tayyare dafi ba • 
taryalarının ıiddetli ateıine rağmen he • 
defler üzerinde uçulmuştur. Tayyareleri • 
mizin hepsi üslerine dönmüştür. 

Düşman Sidi • Barrani'nin cenubu tar
bisinde Bardia, Sollum ve Sofofi'ye kartı 
hücumlarını tekrarlamıştır. Buralarda ce
man S yaralı ve bir ölü vardır .. 
Düşman tayyarelerinin müteaddit dal • 

galar halinde Binıazi'ye yaptıkları hücum
larda zayiat olmamı$sa da evler büyük ha
sar görmüs limanda bir motör batmııtır. 

Girabut mıntıkasında avcı ta)·yareleri 
mizden biri Liunder tipinde bir düıman 
tayyaresi düıürmüıtür. 

Şarlrl Afrika'da diiımanm Diredacua, 
M11aaoua, R11 Gaaar ve Hanrbelsa'ya 
yaptıtı bava hücumlarında U7i&t ,,. ba • 
l&ı' olzlwmltır. 

u ~ u s 

BERLIN 
bombardımanın 

tafsi lôtı 

Şehrin merkezinde 

büyük yangınlar çıktı 
Londra, 16 ı.a. - Evelki eece İngilizle

rin Berlin i.izerinde yaptıkları akınlardan 
bahseden hava nezareti istihbarat aervisl 
ıunları yazmaktadır: 

75 dakikalık bir uçus yapmı:ı olan bom
bardıman tayyareleri, Berlin'in tam mer
kezinde ve banliyölerinde hedeflerini ara
mışlardır. Sabahın saat ikisinden sonra bü
yük bir irtifada uçmakta olan ilk bombar
dıman tayyaresi kuvetli müdafaa hatları
nın dıı çemberi içine girdiği zaman Ber
lin'i kesif bir sis tabakası kaplamış bu
lunuyordu. 

Danzigerstrıı.sse'da bir havagazı fabrika
ıı derhal teşhiı edilmiı ve itina ile atılan 
büyük çaptaki bombalar, süratle büyüyen 
müteaddit yanıı-ınlar çıkarmıştır. Bir kaç 
dakika sonra diğer bir bombardıman tay. 
yaresi Berlin'in en mühim tayyare meyda
r.ının yanında bulunan Tempelhof marıan
diz iatuyonunu teşhis ederek bombardıma
na tabi tutmuştur. Tayyare mürettebatı

nın ifadelerine ıı-öre, istasyonun beş altı 

kilometre ıimalinde ve Danziıerstraue 

havaıazı fabrikası istikametinde çok sid
detli bir yangın müşahade edilmiştir . 
Diğer tayyare teşekkülleri de şehrin 

merkezinde bulunan başka askeri hedeflere 
hücumlar yapmışlardır. Bu hedeflerin üze. 
rine bir kaç ton yüksek infilaklı ve pek 
çok küçük yangın bombalan atılmıştır. Bu 
akın esnasında hedeflerin etrafında takri
ben iki kilometre yakınında Lehrter iı· 
tasyonunda bir vagon tecemmüü üzerine 
tam isabetler kaydedilmiştir. 

Berlin'de ihtiyaten alarm 
t 1erilmi11 

Berlin, 16 a .a. - DNB. ajansı bildiri· 
yor: Bazı dıi5man tayyarelerı Branden • 
bourıun batı bôlıelerine ıece baskını yap. 
mııilardır. Berlin'de de ihtiyaten ilert ve
rilmiue de düıman Berlin uzerine eele
memiıtir. 

Petrol taıliyehanelerine yapılan 
hücumlar 

Londra, 16 a.a. - Evelisi gece İngi
liz hava kuvetlerinin yaptığı akınlar 
hakkında tafsilat veren hava nezare
tinin istihbarat servisi şunları bildir
mektedir: 
Almanya'nın en mühim sunt petrol 

fabrikalarından biri olan Stettin ci. 
varındaki Politz fabrikasına o kadar 
şiddetli hücumlar yapılmıştır ki alev
lerin Berlin'den yani 130 kilometre. 
tik bir mesafeden görülmüş olduğu 
tahmin edilmektedir. Saat 22 den az 
sonra fabrikanın kazanlarının bulundu 
lu binalar U.erlne tam isabetler ka~ 
dedilmit ve birçok tiddetJi infilaklar 
işitilmiştir. Parlak alev sütunları bü· 
yük irtifalara yükselmiştir. Hücum· 
lar tekrar edilmiş ve birçok yangın· 
!ar çıkarılmıştır. Bunların bazısı o 
kadar §iddeli olmuştur ki, petrol de· 
polarının parçalanıp muhteviyatının 
tutuşmul} olduğu zannedilmektedir. 
Saat 22.45 te hedefin batı şimalindeki 
kısmına bir isabet daha kaydedilmit • 
tir. Binlerce kadem yüksekliğe çıkan 
dumanlar civarı kaplamıştır. O esna· 
da yangın, kesif dumanları yaran a· 
levleri ile geniş bir kızıl levha halini 
arzetmekte idi. Pilotlardan birisi tak· 
riben bir kilometre uzunluğunda bir 
yangın müşahede ettiğini ve duman· 
ların takriben 10 kilometrelik bir sa· 
hayı kapladığını beyan etmiştir. Yine 
aynı pilot bu yangının görülebilecek 
en büyük yangınlardan birisi olduğu
nu ilave etmiştir. Hedef teşkil eden 
mıntakanın her yerinde infilaklar 
müşahede edilmiştir. Vukua getirilen 
hasarat herhalde mezkQr fabrikanın 
randımanını birçok aylar için azalt· 
mış olacaktır. 

lngiliz bombardımanları 
Londra, 16 a.a. - Resmen bildiri!· 

diğine göre, dün gece ingiliz hava 
kuvetleri, Almanya'nın şimalinde bir 
deniz tezgahını, doğu ve merkezi Al· 
manya'da münakale yollarını, alimin
yum ve petrol tasfiye fabrikalarını ve 
Manı denizinde işgal altında bulunan 
limanları bombardıman etmi§lerdir. 

Yugoslavya - Almanya ticareti 
Belgrad, 16 a.a. - Avala ajansından: 

ithallt komltesl, dUn akdetmtı olduğU lç
Umada, Yu&"oalavya'nın Almanya'dan yap
makta oldutu ltha!At meselesi lle meıgul 
olmuttur. Bu içtimada komlte A.zA.ııından 
ba,ka alman iktısat hcyoti erklnı da bu
lunmuıtur. 

* Belgrad, ıs a.a. Avala ajansından : 

resmi ceride, bir kararname neıretmlııtır. 
Bu kararname mucibince hariciye nezare 
tinde bir komite tesis edilmektedir. 

Bu komite, Tuna'nın Yugoslavya dahi 
llndeld kısmındaki ve bllha&11a demir kqr• 
lar mıntakaaındald nakliyatın emniyeti 
lle met&"Ul olacaktır. 

Avusluralya'ya nakledilen 
• 1 

lngihı cocuklar1 

Kızı lorduda 
inzibat 

. 
yenı 

Bir amir silah kullanmak 
dahil olmak üzere her 

türlü tedbirleri alabilecek 

Kızılordu modern 

harp tecrübelerine 
göre tensik edilecek 

Moskova, 16 La. - D.N.B. muhabiri 
bildiriyor: Krasnya Sveıda gazetesinin 
yazdığına gore, harbiye komiseri Mare • 
tıl Timoçenko kızıl orduya yeni bir in • 
zibat koymuştur. 

Bundan bahseden Krasnya Svesda gaze
tesi Sovyetler Birliğinin kapitalist alem
le çevrilmit bulunduğuna dikkati çekerek 
diyor ki: 

Milletler arası vaziyetteki ıı-erginlik 

Sovyetler Birliiini daima hazır bulunmı· 
ya mecbur ediyor. Buıünün en büyıik 

kaygısı asker! inzıbatın lruvetlendidlme
ıidir. İste bunun içindir ki kızıl orduya 
konulan yeni inzibat hakikt bir Sovyet as
ker! inırbatıdır. Sovyet askeri inzıbatı 

bayrağa yapılan yeminin icabettirdiği ta
vır ve hareketi almıya, askeri hu'lusatı ve 
bliy\iklerin emirlerini yerine ıct1rme0e, 
vazifeyi vıcdanla yspmağa devlete ve or
duya ait sırları mtıhafaza etmiyc, de·ılet 

ve asker eşyasını iyi k llanmağa mecbur 
etmektedir. 

İtutsizlik, aleni mukavemet ve inzıbatın 
fena niyetlerle bozulması halinde amir si
lah kullanmak da dahil olduğu halde her 
türlü tedbiri alabilecektir. 

Bir emrin yapılmaması bir cinayet te • 
Iikki edilecek ve keyfiyet divanı harpçe 
mu'!ıakeme olunacaktır. 

İtaatsizlik veya ınıibat cürilmlerinde 
icabed~n tedbirleri almakta kusur etlen 
kumandanlar da d:vanı harbe verilecektir. 

Kızıl ordu tensik ediliyor 
Moskova, 16 a.a. - Tass ajansı bildiri

yor: 6 ilS. 8 birinciteırinde 70 inci piyade 
fırkasının Leninerad ukert mıntıkasında 
yaptıiı tabiye manevralarından bahseden 
müdafaa komiseri mareşal Timoçenko, 
harekatın çok çetin arazi ve hava tartları 
dahilinde yapılmış olduğunu beyan etmış
tir. Mareşal bu ıeraitin ve manevraların 
yapılmıt olduğu havalinin kendisine, aynı 
fırkanın beyaz finlilere karşı yapmış oldu
ğu kahramanca mücadele tartlarını hatır
lattığını ve fırkanın kızılordunun bir kah
raman lrıtası olduğunu ilave etmistir. 
Mareıal Timoçenko, modern muharebe

lerden alınan tecrübelere göre kızılordu
nun ten!iki ve antrenmanı meselelerinden 
uzun uzadıya bahıetmiı ve bu iıin hükü
met ve bizzat Stalin tarafından yapılmakta 
old......_ allJ'lemJ9t1r, 

İftira da 
ediyorlar! 

(B•ıı 1. inci sayfada) 

telgrafı neıretmek suretiyle vermiı • 
lerdi. Bu telgraf da §udur : 

Roma, 12 ı.a. - Po ordusunun B. Mu • 
solon! tarafından teftiıi hakkında tefsi • 
ratta bulunan Stefani ajansının diploma • 
tik muharriri ıu satırları yazıyor: 
Hudutları müdafaa vazifesiyle mlikellef 

olmıyan Po ordusu manevra kabiliyetini 
ve istisnai muharebe kudretini haiz bir 
ordudur. Bu ordu müthiı surette seyyal • 
dir. İtalya, halya'da ve denizaşırı arazi
ıindeki kıtaatından müstakil olarak bu or· 
duyu her an gerek İtalya'da ve cerek de
nizaşırı arazide en uzak noktalara meseli 
Arnavutluta 12 Adaya, ıimal Afrikasına ve 
Habeşiıtan'a kadar eevkedebilir." 
Arşivlerimizde seri bir araıtırma 

yaptık ve bu telgrafın aslını bulduk. 
Gördük ki bu telgraf bize fstefani a
jansı muharririnin noktai nazarını bil
dirdiği kaydiyle D. N. B. tara • 
fından verilmi,tir. Yani bu telgraf D. 
~· B. alman ajansının diğer ajanslara 
tamimini üzerine aldığı bir lstefani 
telgrafıdır ve aslında " on iki ada ,, 
kelimeıi mevcuttur. 

Binaenaleyh yalan haber vermek it
hamı Anadolu Ajanıı'na ve hele Türk 
gazetelerine katiyen tevcih edilemez.,, 

••• 
Şimali Yunanistandaki yunanı llar 

Atina, 115 a.a. - Atina ajansı bildiri • 
YQr: Giomale d'İtalia'nın bir makalesi, b•· 
1:1 yabancı ajanslarda, ıimali Yunanistanın 
etnolojik vaziyeti halrkmda yeniz bir mil
nıkatayı mucip olduğundan, son bir defa 
daha hatırlatmayı faydalı buluyoruz iri, 
bu mıntıkanın tam yunanlılıiı münakaıa 
cötürmez bir mahiyet arzetmektedir ve bu 
ha.Ik, bütün ihtimallerde, Yunanistan'm di
ler mıntıkalarındaki kan lrırdeılerinin 
aynı yüksek vatanseverlik hisleri ile mu· 
tehalli bulunduğunu isbıttan hali lralmı· 
yıcaktır, 

12 Amerikan harp gemisi 
Havai adalarına gidiyor 

Nevyork; 16. a.a. - D. N. B. bildi
ryor: 

San • Pedro'da bulunan amerikan 

Canberr11, 16 a.a. - Royter: Avustu • 
ralya dahiliye nazırı, tnciltere'den tabii · 
ye edilen ilk çocuk kafilesinin Avuıtural

ya'ya celdiiini ve bu çocukları kabul et - ı 
melrle avuaturalyalıların duyduğu ıe'Vincı 
bildirmiıtir. d manmasından gelen bir telgrafa gö-

Gemi celdiii zaman rıhtımda toplanan ·• re, harp filoıuna mensup 12 den fazla 
lrayılrlarla karşı çıkan halg Ü!jiliz S;OCuCI gemi Havai adalarına gitmek U.Zere 
1'rm.ı tezahüratla kariılımııtu, Lf.olda bulunmaktadır. 

-!-

Sayım hazırhkları 
tamamen bilmiştir 

(Başı 1 inci sayfada) 

vermlılerdir. İzmir valisi, sayım ve kont· 
rol memurlannı ıtadyomda toplıyarak sa
yımın ehemlyetini ve kendilerinin vazife
lerini birer birer anlatmıı .ayım ve kont
rol memurlarını biribirleriyle tanııtırmı1-
tır. Halkın aayım günü ihtiyaçlarını kar • 
ırlamak için ııht ve idare her türlü ted • 
birler de alınmış, limanın sayımı mükem
mel bir tekle konmuştur. Dığer vilayetler
den de alınan malumat sayım hazırlıı:lan
nın iyi bir şekilde bitirild gi anla&ılmakta
dır. 

Diğer taraftan Ankara villyeti, her iş

te olduğu gibi sayım i5inde de hükümct 
merkıezini ornek olmıya layık bir şekilde 
hazırlamıştır. Yedeklerle beraber 3500 Ü 

bulan memurlar '"azi!elerini mukemmel 
bir surette kavramışlardır. Ankara şimdi, 
Çankaya da dıı.hil olduğu halde 17 mınta
kaya ayrılmıştır. Memurların ellerine va
zife ıôrecekleri yerlerin krokileri veril • 
miı;tir. Bir iki yerde yapılan tecrübeler 
hazırlrkların mükemmelıyeti ve memurla
rın iyi şekilde yeti&tirıldiklerini isbat et
mİ!jtir. 

Sayım günü 
Sayım Türk!yc'nin her tarafında en geç 

saba.; saat 8 de başlamış olacaktır. Sayı • 
mın ba:;ladr •ı h:ılka haber ver"lecek ve ay
ni şekilde bittigi ilan olununcaya kadar 
hiç kimse dı :ırıya çıkmıya::aktır. Mem • 
nuiyet ihlafına dışarı çıkanlar . itiraz ve 
tem:Yize tabı olmıyan • 25 !ıra para cezası 
vereceklerdir. 

Fnkat bir kaç saat evlerinde mahpus 
kalmıya mecbur olan vatandaşların vakit
lerini h~ ve eğlenceli bır şekilde geçirt
mek hususu da ihmal edilmemiştir. lsta • 
tistik umum mudurlu ü ile radyoevi mu~
tereken güzel bır radyo programı hazır -
laınışlardır. Bu program sayes"nde radyosu 
olanların hemen butün gıinleri eglenceli 1 
bir ıekilde geçebılecektir. 

Bütün Türkiye'de sayımın mutlaka bat
larıııı olması lizımgelen s'lat 8 de İstatis
tik' umum miıdurü B. Celil Aybar Anka . 
ra radyosunda kısa bir lronu§rru yap:ıcak
tır. Bundan sonra Cümhurrelsliği bando • 
sunun bir konseri vardır. Saat 10 da ço • 
cuklara Karagöz oynatılacak, 10.45 de İs· 
tanbul'dan hususi surette davet edilmiı 

olan değerli türk sanotk rı Munir Nuret
tin bir konser verecektir. Bu konser bir 
s31t &ıirecektir. 11.45 de devlet tiyatro 
mektebi talebeleri "gülunç kibarlar" adlı 

komediyi tı:mıil edeceklerdir. 12 4S de rad
yo salon orkestrası, muteakıben halk tilr
kulefi ve büyük fasıl heyeti proıramı gel
mektedır. Saat 14 de radyo temsil kolu 
İzdivaç Kulübü'nü oynıyacaktır. 

Saat 14.45 de ise radyo batında mükem
-ı bir lııı5,. dQitnUnU takip edebiJece • 
iiz. t.tanbul'cbn bu köy dufünil için usu 
zurnacılar ve davulcular getirtilmiştir. 

Bunlar, orta oyunu, düğün ve pehlivan ha
vaları çalacaklardır. Saat 15.30 da bir ge
çit konseri vardır. Bütün kadın ses sanat-

ROMANYA'NIN 

YENİ ALEMİ 

Antenesko bunu anlahyor 
(B•sı ı . ıncı sayfada) 

'leltmek ve romen iktisadiyıtınm esesları
ıııı atmak suretiyle yahudi meselesinin cez.. 
Tt ve kati surette halline varacagız. 

General Antonesco sözlerini ıu ıuretle 
bitirmiıtlr: 

Mihvere iltihakımız, yeni bir aleme ilti· 
bakımızdır, romen milleti ve lejyonerler 
milli rejimi tarafından iıtikbal yolunda a
-tılmıı bir adımdır. Bu yoldan aala ayrıl
mıyacaiız, ııı:ira milletimizin menfaatleri 
!bizden ezeli olan milli haklarımızın Avru
!P• medeniyetinin devamını en iyi koruya
:bilecek vasıtalarla müdafaasını istemekte
ıdir. 

General Antonuco, Romanya'nın Balkan 
antantı lrarıııındalri vazıyeti hakkında eo
;rulan bir suale cevap vererek Balkan pak
tının ve umumiyetle Avrupa paktları ıia

teminin modası ıeçmlı bir ıey olduğunu ve 
bu sistemin Romanya tarafından artık asla 
lrullanılmıyacağını bildirmiııtir. 

Alman el~i•inin ziyafeti 
Btikreı, 16 a.a. - D.N.B.: Almanya"nın 

Bilkreı elçisi dün akıam alman aakerf he
yeti ıeretlne bir ziyafet vermigtlr. General 
Antonesko, bqvekll muavini ve lejyoncu
lar hareketinin ıefl Horla Sima, hariciye 
nazırı Sturdza ve harbiye mllateıarı ziya
fette hazır bulunmuıtur. 

Ziyafetten aonra bir reııml kabul yapıl
mıı ve bu kabul resminde Romen ve aı. 
man 8Ubay ve alman kolonisinden birçok 
klıi hazır bulunmuııtur. 

Demiryollarda nakliyat durdu 
BUkreı, 16 a.a. - Royter: bir çoğu mU· 

hlm hatlar Ur.erinde olmak üzere 65 yolcu 
treni, bu gece yarısından itibaren ay so
nuna kadar ıııernlyecektir. 

Bu tedbirin bildirilen resmı .ebebl, de
rniryollarını, askeri tekAJlf dolayıslyle e
pey zamandanberl teehhtire ug-rıyan iaşe 

nakliyatını yapacak marşandiz katarları

na serbest bırakmaktır. Yalnız ıu cihet 
kayde ıayandır ki bu tedbir, alınanların 
çok yüksek petrol talepleriyle ve buna mu
kabil harp malzemeal lrsalatı ile aynı za
mana dU,mektedlr. 

.Aralannda birkaç Ke.eıerschlmldt de 
bulunmak üzere hAfta içinde gelmtı olan 
alman tayyareleri dün gece Bükrq üze
rinde uçmU1lardır. 

AlmUl bülVe UJ'.U &&Mı da Btlkret'• 

kirları sıra ile mikrofonun ba,ına gclecelr 
ve evlerinde melül melul oturan vatan • 
daşları hoş parçalar dinleteceklerdir. 
16.15 de bayan unatklrlar dıigun havalan 
okuyacaklardır. 

Saat 20 1:1 de büyUk !asıl heyeti çalacak. 
21.10 da tUrk mu"lkl lıirllğtn\n büyük ko
rosu zengin bir program tatbik edecektir. 
Saat 21.40 da d vltt kons Natuvarının o
pera oubeal cUmhurr i !iği flarmonlk or
kestrasının tam m vcutlu ve Pr tor' un 
idaresinde Madame Buterflay'ı oyn y c!lk· 
tır. 

Nüfusumuzu "l zaman 
öğrenebilecegiz ? 

İstatistik Umum l\flldllrll B CelAl AY· 
bar. dUn kPndlslnl 7.lyaret edPn bir muhar
rlrimlze, ııayım neticelerini ne zamıın ôğ· 
renebllec ğlmlz hakkında 17unları söyle
mlgtir: 

- Sayım neticelerinin ll#leden sonra a.
lınm!lğa ba lan .c ğını tahmin ediyoruz. 
Fakat umumi neticenin ancak sayımın 

dordüncU gUnU akşamı öğrenllebtlcceğl an
laııılıyor. Bunun ııeb bi bazı merkezi re 
çok uzak olan sayım memurlarının avde
tin! beklemek 7.aruretldlr. Neticeler l"l• 
gra!la alınacaktır. Bu huııusta bir yani ş
lığa mahal kalmamak llzere posta t lgrn.f 
ve telefon umum mUdilrlUğll ile ar11m da 
bazı tedbirler takarrllr etmlı hulun •a
dır. Buna rağmen en ıo;ayıf ihtimalle d" nl· 
ııa tel ra! hatalarının önllne g çm it ı • rtJ 
neticeler aynı gllnde tahrlra lıı rlıı ıım m 
mtidilrlUğe gönd rllec l<tlr. Bıınd n ı ıı 

telgraflardaki ral<Bmlar 035 ııayımı r<ı •oı .1-
larlyle karıılaştırılac::ık ve aralann l f!\
hlg ve ga)TI memul farlclar varea bır n
lışlık olrn ından ştiph leni! rek b r k n 
ıdaha soru duktan sonra defterlere gc,:ri
lecektır. 

8. Celal Aybar'ın dünkü 
konferansı 

İstatistik umum mUdürü B. Celll AY· 
bsr'ın c ımartesl gUnU Ankara radyosunda 
yaptığı konuşma bütün memlekette deri• 
b'r aJAka ile dlnlcnmlo ve sayımdıı. vAZlfe 
alanlann ve vatandaşlıırın z.lh.ntndekl ufak 
tefek tereddütleri izole etmiştir. Buna rat· 
men bazı yerlerden muhtelif mevzular hak
kında ııorulmuo ııualler vardır. U111J1m mU
dllr d'in akgam ııaat 18 de Ankara radyo
sunda verdlkf ikinci blr konferansla bu 
suallere de cevaplar vererek en kUçUk bir 
tereddüt kalmaması için mllmklln olan hel' 
§e)1 ynpmıo bulunuyor. Umum müdürün 
d lnkll konferansı da muhtelif müeasuele
rln büyUk salonlıırında toplanan sayım ve 
kontrol memurlan tarafından dlnlenmit
tlr. 

btatlstlk umum mUdUr muavini B. S.. 
llm Sabit Aykut da, Çankırı, Yozgat ve 
Kıroehlr vllAyetlerlmlzde birer konferamı 
vermek ve bu oehlrlerlmlzln hazırlıklanm 
son bir defa daha gözden geçirmek iı;la 

dlln oehrlmh:den hareket etmlıtlr. 

T ass Ajansının 

iki tekzibi 
(Bışı 1. nci sıyfıdı) 

Esasen Romanya itıalinin yeni 
bir takım teıebbüslerin bizut bat
langıcı mı, batka taraflarda inkitaf 
edecek hareketler için bir ihtiyat 
tedbiri mi, yokaa hayat sahasını em• 
niyet altına almaktan, uzun bir 
harp için Romanya ile Romanya yo
lu Üstündeki ve civarmdaki ziraat 
ve hammadde kaynaklarını doğru• 
dan doğruya tanzim ve murakabe 
etmekten ibaret batlı batma bir ha• 
reket mi olduğu anlaıılmıt değildir. 

Harbe aürüklenmiyerek, fllkat 
kendi menfaatlerini de halelden 
masun bulundurmağa itina ederek 
harbin inkitaflarını dikkatle takip 
etmek: itte Sovyetler Birliğinin bu
günkü politikası 1 

Falih Rıfkı AT AY 

Yugoslav Baıvekili Alman 
ekalliyet ıefini kabul etti 

Belgrad, 16 a.a. - DNB. ajansı bildiri• 
yor: Batvekil B Svetkovitch salı ıünu al
man ekalliyeti şefini kabul etmiş ve Yu • 
goslavya'da bulunan almanların mutalebau 
hakkında kendisiyle ıoruşmÜ$tÜr. 

gelmlııtır. 

lngütere Romanya ile ticareti 
kesti 

Londra, 16 a.L - Avam kamarıı.sında. 
Romanya'nın alman taba' kıimu altında bu· 
lunmaaı dolayıslyle ing ıız h•lkUrn,.tın n 
ıtmdl Homanya hUkUm tiyle mUııas b tle
rini keserek Romanva'yı ablukaya ithal 
edip etmlyece~i h.nkkında sorulan suale 
harıclye nezareti milat ıarı B. Butıcr ıu 
cevabı vermiştir: 

Romanya ııon aylar içinde a ıkça ve git· 
tikçe alman nüfuzu altlna glrdlğ nd n in· 
gillz hUkllmetl R m nya ile tabii tıcar t 
mtinasebetler nı ke m• ~ır. 

Romanya' d aki ingil izi er 
BOkreı, 16 aa Ro r· P.o ma'dll-

ld tnglllz kolonlslnd n iO kişi daha yanıı 
Köıtence"den İatanbula hareket ed~ 
UJo. 



Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Arpa alınacak 
Siverd. As. Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi: arpa. mlkdıı.n 4:50000 kilo, mu • 

hammcn bedeli: 20790 Ura, muvakkat te
minatı 15{)9 llra 25 kuruş, ocktl, glln ve ıa
nU: kapalı zart, pıwı.rtm. 16 

l - Yukarıda ctna ve mlkcları lle mu
hammen bedel ve muvakkat temlııatı ya· 
zılı bir kalem arpa Slverektekl nla,y lhll· 
yacı lı;:ln hizasında g15sterllen gUn ve aa -
atte kapalı zar!la ihaleye konmugtur. 

2 - İhale Slverckte Sa. Al. Ko. blna
aında yapılacnktır. Şıı.rtnamesl her gtln 
Ko. da g6rU1ebl1lr. Teklif mektuplan lha
legllntı saat 15 e kadnr Ko. teslim edile -
celrtlr. 

S - İsteklilerin kanun! veslkalarfyle 
birlikte belll aaatte Ko. mllracaatıan. 

(6812) 163~ 

Arpa alınacak 
Siverek As. Sa. Al. Ko. dan: 
Cinai: arpa, mlkdan 450000 kilo, mu· 

hammen bedell: 20790 Urıı., muvo.kkat te
minatı: 15:S9 lira 8~ ~. ne ı:ııman ve 
ne ıekllde yapılacağı: 2L 10. 040 paurtesl 
gilntı sııat 16 dıı kapalı zarfla. 

1 - Yuko.rıda clmı ve mlkdarı ne mu 
ho.mrnen bedel ve temlnntı ya:ı:ıh bir ka
lem arpa Slvcrekteki alay ihtiyacı f<:ln 
hlza.suıdn g6sterllen gUn ve saatte kapalı 
sarfla lhaleye koomWJtur. 

.2 - İhale Slverekte Sa. Al. Ko. bina· 
ıunda yapılacaktır. Şartname her g1lıı ko -
mlııyond& g{SrUlebUlr. Teklif mektupları 
Uıale glln vo •a.at :uı e kııdnr Ko. teslim e
dilecektir. 

8 - 'İateklUerlıı Ko. na mürııc:aa.tlan. 
.(6314) 16823 

Kömür alınacak 
İzmlt Sa. Al. Ko. dan: 

ı - 216 ton kırlblekHmUrU kapalı zarf 
ekstltmest ile sıı.tın alınacaktır. 

.! - Kapalı zarf eksiltmesi 21.10.940 
gllnü snat l~ te Sa. AL Ko. da yapılacak -
tır. 

8 - Kırlble kHmllrUnlln beher tonu için 
tahmin edilen fiyat 17 liradır. Tutan 86720 
Jlra muvakko.t teminatı MM Ura.dır. 

4 - İstek11lcr her gün ıartname.ainl An· 
kara, Eskloehlr, İBtanbul ve İzmltte SL 
Al. Ko. da görebilirler. 

fi - :t.lekUler belll gUıı n uatlndcn bir 
-es mınurn ı111d11J( ı:ı:epe ·unın tılA\l ını 

ll Xo. na gelmeleri. (~6) 16513 

Odun alınacak 
Zara As. Sa, Al. Ko. dan : 
1 - 1.800.000 ktlo odun alınacaktır. 
2 - Odunun evsaflyle teslim ıartı eart

n.ames!ndc yazılıdır. 

3 - Şartnameler 168 kuruı mukabilinde 
Ko. da satın alınnbilece(tl ıPbl her ciin 
Ko. da Sivas Sa. Al. Ko. da. da cörülcbilir. 

4 - Tahmin bedeli 33480 liradır 
5 - Ekslltme kapalı zarfla 28/10/940 

pazarteı! l'iinil saat 14,30 da alay ıazlno 
binasında yapılacaktır. 

6 - İlk teminatı 2Sll liradır. 
1 - Teklif mektuplan 28/10/ 940 saat 

13 e kadar Ko. na •crllmiı olacaktır. 
(6509) 16516 

Yulaf alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. dan : 
1 - Askcrl ihtlya, fçln kapalı zar! il· 

ıulil eksiltme ile 700 ton yulaf satın alı -
nacaktır. Ekailtmcai 2S/10/ 940 günll saat 
11.30 dadır. Muhammen bedeli 70000 llra 
olup ilk teminatı 47SO liradır. 

Şa.rtnamesi her glln komisyonda görn -
lebllir. İsteklilerin belli elin YC saaten bir 
saat evci teklif mektuplarını kanuni ve -
sikalarlyle birfkte komutanlık Sa. Al. Ko. 
müracaatları. (6541) 165-4-2 

5t'lman alınacak 
Mn.nlsa Sa. J\!. Ko. Rs .. den : 
1 - Birliğin ihtiyacı olan 684000 kilo 

1Bman kapalı zarfla milnakıısaya lconmuı -
tur. İhalesi 25/10/ 94-0 giinil saat 11 dedir. 
Muhammen bedell 13680 n ilk teminatı 
1026 liradır. Şartnamesi her ıüıı Sa. AL Ko. 
da görülür. 

Eksiltmeye girmek istlyenlcrln belli g{ln 

•e saatten bir saat evcllne kadar teklif 
mektuplarını ve kanunf vesikalariyle Sa. Al 
Ko. na müracaatları. (6S43) 16544 

Saman alınacak 
Manisa Aa. Sa. AL Ko. Rıı. den: 
ı - Blrll~in ihtiyacı olan 648000 kilo 

aamaıı kapalı ur!la mllnaka.ımya konmuı
tur. İhalesi 25.10.940 saat 11 dedir. Şart· 
namesi her gUn Mnnlsa As. Sa. Al. Ko. da 
görUlUr. Muhnmmcn bedeli 12960 va llk 
teminatı 972 Uradır. Ekıılltmeya girmek 
lstlyenlerln belli gün ve ıııııatten bir saat e
ve! kanuni ve.alltalarlylc Manisa As. Sa. 
Al. Ko. rnüro.cantlo.rı. (6~2) 165~ 

Saman alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. R8. den: 

1 - Birliklerin ihtiyacı olan 2160000 kl
lo saman kapalı zartla münakasaya kon -
muştur. 

İhalesi 25.10.!140 g{lnU sao.t 11 dedir. 
Muhammen bedeli 43300 lira ve ilk temi
natı 8240 liradır. Şartnıı.mesl her gtın Ma,.. 
olsa AB. Sa. Al. Ko. da gtlrUIUr. Eksiltme
ye girmek isUyenlerfn belll gün ve saatten 
btr saat evetine kadar Ko. na müracaatla· 
n. (6553) 16554 

Saman alınacak 
Manisa Ar.. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Birliklerin ihtiyacı olan 1380000 lri

lo uman kapalı zarfla milnakasaya kon -
muştur. İhalcıi 2S/10/040 ıut 11 dedir. 
Muhammen bedcU 27600 ve ilk teminatı 

2070 liradır. Şartnamesi her g{in Manisa 
Sa. Al. Ko. da görlilUr. Ekıiltmeye girmek 
istiycnlcrin belli gün ve saatten bir uat e
•cl komisyona müracaatları, (65S4) 16558 

Şeker ve üzüm alınacak 
Çatalca Sa. Al. Ko. dan: 

l - Birlikler ihtiyacı için SO ton toz 
ıeKer ile 16 ton c.-ıJ<lı>iekalz kuru U:ı:Um 

kap•lı zarf usuıu ile ibalw 81.10.940 per
ıcnibe gtlnU u.at l:S te yapılacaktır. Seke
n. muhammen tutarı 12000 lira ve cektr-

dekıı1z kuru UzUmlln '800 liradır. İlk te
minatı 900 llra kuru UzUmlln teminatı 860 
llradır. Şartnameleri Ko. dn.dır. 

İatekUlerln teminat makbuz veya mek
tuplarlyle ihale aaatındeıı bfr ıaat evllne 
kadar teklif mektuplarlyle beraber Ha -
dımktly SL Al. Ko. mürıı.caatıan. (~8) 

16tl71 

Kuru fasulye alınacak 
Adana Sa. Al. Ko. dan : 
l - Garnizonan senelik ihtiyacı için 7S 

ton kuru faıulyı kapalı ıtarfla eksiltme -
ye konulmuştur. Muhammen bedeli !8000 
lira ve muvaklaı.t teminatı 135() liradır. 

2 - Eksiltmesi 23/10/040 çarpmha gU
nU saat 11 de Adana A... Sa. Al. Ko, da 
yapılacaktır. 

Şartnamesi .A.nbra. İltanbul, Lv. A. Sa. 
Al. komisyonlariyle komisyonumuzda her 
gtin ıörlllcbillr. 

3 - Taliplerin vesaik ve teklif mtictup.. 
lariyle tayin edilen uatten en az bir ea -
at evcl Ko. na müracaatları. (6S99) 

16S92 

Kunı sovan alınacak 
1zmll Sa. Al. Ko.: 
1 - Garnizon ihtiyacı itin 94:ıo<> ktlo 

kuru soğan kc,pıı.h zarfla eksiltmesi 11~ sa
tın alınacaktır. 

2 - İlk kıı.palı zart eksiltmesi 2~.llD.940 
gUnU saat ltl de Sa. Al. Ko. da yapılnıt!ak
tır. 

S - 94.~00 kllo kııru soğanın beher ki
losu itin tahmin edilen fiyatı 6 kuruo o
ıuı tutarı 5670 lira muvakkat temtnatı 
S26 liradır. 

• - İstek111er oartnameyl her gUn ;An· 
kara, Eskteehlr, İstanbul ve İzmlt'te Sa. 
Al. Ko. da gllrOJeblllr. 

t - İstekliler belll gUn ve uatl.Ddcn 
bir 81\8.t evel kapalı zarflarını Sa. Al. Ko. 
ı:ıa vermeleri. (6602) 18~9~ 

Odun alınacak 
Kırklıı.reli As;. Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Askcrt ihtiyaç için 19SO ton gürnen 
odunu kapalı zarf usulü ile cksiltmıeyc 

konulmuştur. Muhammen bedeli 3315() 11-
radır. İlk temfnatı 2485 lira 25 kuruŞl!ur. 

İhalesi 28/10/940 pazartesi günü saat 
16 dadır. Evsafını Ankara, İstanbul Lv. 
A. likled ve Kırklareli hükümct cadde • 
sinde As. Sa. Al. Ko. da mesai 7.amanla..,.ın
da her ıün görebilirler. Taliplerin elle • 
rlndekl vcsikalariylc muayyen ciin ve sa
atten bir ıaat eveline kadar tek!if mek -
tuplarlyle mUracaatları. (6605) 16598 

Sabun alınac:W 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. dan ı 

1 - Askeri ihtiyaç için ıcnelik 90000 
kilo aabun kapalr zarfla eksiltmeye kom\ll
mu,tur. Muhammen be4ieli 36900 lira.dır. 

Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. amirliği 
ve Kırldareli hükümet caddesinde ita • 
kert Satın Alma Komisyonunda mc • 
sal zamaolarında her giin cörutebil:ir. 
İlk teminatı 2767 lira SO kuru~tur. İhaıe
sl 28/ 10/ 940 pazartesi gUnli aaat 17 dedir. 
İıtcklilerin kanunt nsaik ve evrakları ile 
birlikte muayyen ciin •e ihaleden bir ıa-• 

at evelinc kadar teklif mektupları ile Sa.ı 
Al. Ko. na mUracaallan. (6606) 16S99 

Sade yağı alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. ı 

1 - 39.600 kilo udeyağ/kspalı zarf u
ıuliylc ekılltmeye konınuDtur. 

2 - Eksiltme 26. 10. 940 cuma rünil •
at 16 da Kıılada İ:ı:mlr Lv. J... Sa. Al. Kıo. 
da yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 53.460 lir&dır. 
4 - Teminatı muvakkate akçul 4010 U

rııdır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülür. 
6 - lsteklllerin ticaret odasmda kayrt

lı olduklarına dair vesika ıöıtcnnek mec
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye lştlrAk edeceklerin ka
nuni nılbl.an ve teminat akçelcci ile !ha.
le saatinden bir saat evci komlıyona mil-
raeatlıı.n. (6645) 16640 

Buğday almacak 
Gelibolu SL Al. Ko. Buk.ı 
1 - Birlikler için 300.000 kilo buğday 

pazarlıkla .atın alı~calrtrr. 

2 - Buğdayın beher kllosu 9 lnıruıtan 
27.000 lira bic;llml,tir. 

3 - İhalesi 25. ıo. 940 cuma gilnll aaat 
ıs de Sa. Al. Ko. dtı yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir aut evel 
teminat akçeleri olan 4050 lira ve veılka
larlyle komisyona milracaatları. 

(6639) ı~so 

Buğday alınacak 
Gelibolu Sn. Al. Ko. Bık.: 
1 - Birlik ihtiyacı için 100.000 kilo 

buğday pazarlıkla utın alınacaktır. 

2 - Buğdaym beher kilosuna 9 lruruı· 
ta.n 9.000 lira biçilmlıtir. 

3 - İhalesi 25. 10. 940 cuma gü.nU aaııt 
16 da Gelibolu Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

4 - İıteklllerin ihaleden bir ıaat evci 
teminat akçaları olan 13SO lira ve veslka
lariyle komisyona mBracaatlan. 

(6638) 1665ı 

lnıaat yaptırılacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 
1 - İzmir tayyare birlikleri komutanlı

ğmc& gösterlle<:ek yerde 36667 lira 46 ku
nıı bedeli kculfli lnDaat kapalı :ı:o.rf usu
IU ile ekıiltmeye konmuetur. 

2 - Eksiltme 28/10/940 pazartesi (ilnU 
saat 11 de kıılada İzmir Lv. A, Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktu. 

S - Teminatı muvııkkate akçcal 2751 li
radır. 

4 - Şartruımeıi u kcılfnameal ve res
mi her ciln komisyonda cCSr!llcb!Hr. 

S - İateklilcrin belli elin •e uatte Ko. 
na müracaattan. (6663) 16672 

Sade yağı almacak 
İstanbul Lv. A; Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

1 - .A.skerl ihUyııo fçln 21.10.940 saat 
15 te pazarlıkla '° ton sadeyağı satın alı
nacaktır. 

2 - J.!uha.mmen bedeli 60000 lira olup 
ilk ve katı teminatı 8:500 liradır. Bu Yat 
Y1rmloer ton olmak U:ı:ete ayn ayn fki ta
libe de fhale olunablUr. eartnamesl her 
sUıı Xo. da sörfileblll.r. lıteklllertn belll 

~~- - ~. ~~~ -
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uı:us 17 - 10-1940 

Türk.ye Cü~huriyet Merkez Bankasının 12-10-940vaziyeti 
AKTI F 
KASA ı 

Altın : san k11oçıım 
Banknot 
Ufaklık 

71.814,~6 

DAHİLDEKİ MUHABİRLER ı 

TUrk l.J1rası 
HARİÇTEKİ MUHABİRLER : 

Altın : Sat! klloçam 15.2115,199 

Ltra 

101.012.889,M 
10.006.022,tiO 

2.181.848,89 

270.708,93 

Lira 

113.180.760,93 

270.708,93 

PASI F 
SERMAYE: 

İHTİYAT AKÇESİ : 

.Adl ve fevknldde 
Huausl 

Lira 

6.lSS.666,ltl 

6.000.000,-

1513. US.563,-

19.391.484,-

Lira 

lM00.000,-

12.188.666,18 

Altına tahvtll kabil serbest dövtzler 
Diğer dövizler ve borc:f u kllrtnıı 
bakiyeleri 

7.335.593,98 
38.173,36 

21.128.850,67 28.502.618,01 

TEDA VULDEKİ BANKNOTLAR f 

Deruhte edflen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vnki tedlyıı.t 

Deruhte cdl. evraıu nal{dfye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak llılve
ten tedavüle vazedilen 

139.357.079,-

17.000.000,-
HAZİNF. TAHVİLLERİ : 

Deruhte edt. evrnkı nakdiye kartııhğl 
Kanunun 6 • 8 inci maddelerine tev
fikan ha:ı:ina tarafından vakJ tcdlyat 

SENEDAT CÜZDANI ı 

Tlcıı.ı1 ııonetı er 
ESHAM vo ·r AHVİLJ. T CÜZDANI : 

A Deruhte edilen evrakı nakdiyen1n 
kRreılığı esham ve tahvtllt (iti· 
barl kıymetle) 

B Serbe~t esham ve tahv11At 

AVANSLAH : 
Altın ve duvl:ı: U:ı:erlne avane 
TahvllAt Uzerine avıı.nıı 
Hazineye klsa vadeli avana 
Hazineye SSM No. lu kanuna ı:tlre a.çı
lan altın kıırşılıkh avan.a. 

Hl~SEDARLAR 1 
MUHTELİF ı 

' 

ltlS. 7'8.l56S,-

19.891.484,-

262.895.195,63 

47.159.376,93 
8.277.057,57 

8 .5132,47 

7.808.722,-
7.4 79.000,-

49.400.000,-

YEK'Ô'N 

139.857.079,-

262.S95.195,63 

5M36.434,50 

64.696.304,47 

<l.500.000,-
22.624.097,93 

691.463.199,40 

. Reeskont multnblll 110.veten tedavüle 
\•azedllen 

Hazineye yapılan aJhn lcar§ılıklı a.. 
vruıs mukabili 8902 No. ıu knnun mu
cibince llılvcten tedavuıe vazedllen 

MEVDUAT: 
Türk Lirası 

Altın : S:ı!J Klı;:-. 18.916,845 

3850 No.Ju KANUNA GÖRE HAZİNEYE 

AÇILAN AVANS MUKABİLİ TEVDİ 
OLUNAN ALTINLAR : 

Sıı.!l I<lg. 86.715,458 

DÖVİZ TAAHHÜDATI: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kllrlng 
bakiyesi 

MUHTELİF ı 

212.000.000,-

78.230.437,45 
26.606.649,07 

M.643.228,22 

8.tlS7,03 
S0.027.ö15,86 

YEKÔ'N 

368.357.079,-

99.837.086,5.3 

ril.643.228,22 

80.031.052,3S. 

114.406.087,12 

691.463.199,40 

1 Temmuz Hl38 tarihinden itibaren ı İskonto haddi % 4 Altın U:ı:crtne avawı % 3 

LiSELER ASKERi FABRiKALAR 

Elektrik santrah şefi aranıyor 6 Talebe alıııacak . 3000 Kg. 1 metre veya emsali 
Birinci smıf bir Anadolu fiehri için Dicıel elektrik rıantrallarında şeflik ve

ya mua.vinlik yapmıo tecril:bcli, i~lctme ve tamirat hususunda ehil bir sııntral 
ıefinc ihtiyaç vardır. Taliplerin ehliyetlerini müı;bit evrak suretleri, tercii • 
meihal, referanslar ve kabul ıartlarını bildirir bir mektupla İstanbul, Galata 
P.K. 1449 adresine derhal muracııatları. 6274 

Askeri Vseler i.1Ufetti şli&inden : 

1 

genişliğinde ve asgari 1,5 metre 
1 - Askeri liselere askeri ösretmen ye- uzunluğunda kar keçesi 

tiştirilmek üzere hnrp okulu kadrosuna 6 1 k amaca 
talebe alınacaktır. Askcrl Fabrlknlıır Umum MUdllr!UğU 

2 - Bu talebeler : Harp okulu talebesi , Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
olarak Ankarada Dil • Tarih. C<ığrafya fa- Tahmin edilen bedeli (8000) Ura olan 
ktılteslııde yo.buncı dil tahsili görecek ve yukarıda ynzıh 8000 Kg. kar keçesi aske· ~==============================================~ 
asl:cri öğretmen yetlttirilccektir. rl fabrikalar umum mUdUrlU#U merkez sa. 

3 - Kııbul ıartları: tın ıılma komisyonunca. 24.10.940 pcr§em Arpa, saman, ot ahnacak a - Harp okuluna girit ıartlarını haiz be günU saat lG da pazarlıkla ihale edile-
olmak. cektlr. Şartname ııaraııız olo.rıı.k komi• 

Kırıkkale Aa. Sa. Al. Ko. dan: 
Cinsi Mlkdarı ıruhammen Be. İlk teminatı 

Lr. Kr. 

b - Lise olgunluk imtihanını vcrmiı yondan verilir. Taliplerin muvakkat teml-
clmak. nat olan (600) lira ile 2400 sayılı kanu -

Arpa 
kilo 

10230 
7000 

10000 

Lr. Kr. 
1511 50 
210 00 
1500 00 

c - Yabancı dil bilcisi iyi derecede ol- nun 2 ve 3, maddelerindeki vesıılkle komi• 

Saman 
mak. yoncu olmadıklarına ve bu lcıle alAkadnr 

4 - İsteklilerden seçilmek suretiyle ah- tUccardnn olduklarına dair ticaret odıun 
nacak talebeler: ingilizcc, fransızca, al - veelkııslyle mczkQr gUn ve saatte komls -Ot 

1221 50 91 61 
ı - Kınkkale askeri sanat Jl.aesl ltadro hayvanatının ihtiyacı için Uç kalem hay

van yemi açık eksiltme ne 1.11.940 cuma gtınU saat 14 te alınacaktır. 

manca eubclerine taksim ve fakültenin yona. mUracaatlo.rı. (G651} 16646 
940 • 941 tedrisatına i~tiri.k ettirilecekler
dir, 

2 - İsteklilerin 91 lira 61 kuruştan ibaret bulunan ilk teminatlarını Kırıkkale S - lstddllerin evrak ve vcsaikiylc harp 
okulu komutanhğınn ve fazla malQmat al
mak istiycnlerin askeri li&eler müfctti~ll-

As. Sa. muhasebeclllfine yatırarak Sn. Al. Ko. na müracaatları. (6656) 16665 

Saman ve ot ah nacak ğine müracaatları. (6670) 16695 

Hacıumur Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Apiıda cılna va mUıttan :yasılı ,...., •addaıari k&pah aadla anllt.ıneye korı.-

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 
muıtur. 

İıteklilerin muayyen gün ve ıaattc teklif mektuplarını komisyona vermeleri. Sığıreti alınacak 
Marmara ttasUbalu1 K. Sııtın Alma Ko

misyonundan: 
Şartnamesi her ıün komisyonda cörü lilr. (6831) 

Cinsi Miktarı muhammen 

Saman 
K. Ot 

ton bedeli 
2200 66000 
3300 16SOO 

Teminatı 
4600 
ıısoo 

İhale cünü saati 
4/11/940 11 

.. " " 16 

16832 
cıneı: sığır eti, kilosu: 865.000, tahmin 

fiyatı 80 kuruş, ~utarı 109500 lira. 

Elbise yaptırılacak 

l - Komutıı.nlık ihtiyacı için yukarıda 
cins ve mlkdnrı yazılı et kapalı zarf UBU· 

ıtyle eksiltmeye konulmuutur. Eksiltmesi 
23 tecırlnlevel 940 çarcıamba gUnU saat 16 
da 1zmltte Tersane kapısındaki komisyon 
blnıısında yapılacaktır. Poliı EnstltilsU Müdlirliiiünden : 

Cinsi miktarı 

Beherine tahmin 
olunan fiyat 

L. K. 

Muvaldtat 
teminat 

L. K. 
2 - Du l§O nlt uartname M8 kuru§ mu

kabilinde komisyonumuzdan ıı.lınablllr. 
Harict elblae vo kasket 39 takım 25 ) 3 - İsteklilerin 2!l90 sayılı kanunun lıı

tcdlği vesikalarım ve 8212 lira 50 kuru1' -
tan ibaret ilk temlnatıarlyle birlikte tan
zim edecekleri teklif mektuplarını muay
yen gün ve saatten tam bir saat evellno 
kadar komisyon bqkanlıtına mUracaata-

Dahili elbise ve kasket 78 9 ) 180 
Kaput 39 18 ) 
Pollı enstitlisU hademeleri l~in açık eksiltme ile yukarda yazılı 3 kalem elbise 

yaptırılaeaktır. 
Tahmin edilen fiyat ve muvakkat teminat miktarları hizalarında ıröııterilmi5tir. 
Bu lıc ait ııartnamc polis enıtitüıilndckl&atm alma komisyonundan parauz veri -

lir. 

n. (9M51q65615) 16562 

Eksiltme 4/11/940 pazarteııi cünü nat ıs de polis enstitüsü binasında mUte,ekkil 
komiıyonda yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veyıı. banka mektubu 
ve 2490 uyılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte muayyen 

P. T. Telefon Umum Md. 

Müsabaka ile makinist. montör ve 
elektrikçi alınacak 

gün ve saatte komlıyonda bulunmaları. (683.2) 16833 

sün ve saatte katı temlno.Uarlyle birlikte 
Fındıklıda Ko. Sa. Al. Ko. da bulunma.lan. 

(6800) 16812 

Un alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rı. denr 
1 - 250 ton un pazarlıkla satın alına

caktır. 

2 - Pazarlığı 22/10/940 gll.nli saat 10 da 
Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Toplu tutarı SOOOO lira ilk teminatı 
37SO liradır. 

4 - Unun evıaf ve ıartları Ko. da mev
cuttur. 

5 - İıtekli1erin tayin olunan günde Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (682S) 16826 

Muhtelif erzak alınacak 
Lüleburıaz Sa. Al. Ko. Rı. den : 
l - Komisyonda mevcut evsaf miktar 

ve eartnamuine göre aıa~da yazılı erzak 
ayrı ayrı pazarlıkla 11tın alınacaktır. 

Puarlıliı 24/ 10/ 940 cuma günü saat ıs 
de LUleburıa.ı Sa. Al. Ko. da yapılacak· 
tır. 

Patates, sabun, sadeyaf, ttırmı:ı:ı merci
mek, nohut, kuru fasulye, barbunya fa -
sulye, kırmııı biber çorbalık pirinç pillv-
lrk pirinç, bulıur, t!iz.. (6826) 168'27 

Yulaf alrnacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. dan ı 

ı - 300 ton yulaf Zl/10/940 panrteai 
günU Hat 16 da pazarlıkla aatın alınacak
tır. 

Muhammen bedeli 21750 lira olup katt 
teminatı 3262 lira 50 kuruştur. 

2 - Taliplerin Çanakkale Sa. Al. Ko. na 
milracaatlan. (6&27) 168.28 

Un alınacak 
Erzurum Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs, dın 
1 - 250 ton un pazarlıkla satın alın11-

caktır. 

1 - Paıarhfı 23/10/940 ıtlnll ıaat Hi 

da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. llnkara Telefon Müdürlüğllnden: 
S - Toplu tutan 50000 lira ilk teminatı İstanbul ve Ankara telefon müdUr-

5750 liradır. lilğü santral ve atölyelerinde yetiştl-
4 - Unun evııaf ve ıartları Ko. da mev- rildikten sonra diğer merkezlere ta -

cuttur. yin ve izam edilmek dzere müsabaka 
5 - İsteklilerin tayin oluııan ıünde Sa ile (31) adet makinist, (3) adet elek-

Al. Ko. da bulunmaları. (6828) 16829 trikçi ve (10) adet montör alınacak -

Y 
tı~ 

ol yaptırılacak Müsab;ı.ka imtihanı İstanbul ve An 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rı. den : kara telefon müdürlüklerinde 25. 10. 
1 - Yol lnsaatı pazarlık ıuretiyle 24/10/ 940 tarihine mUsadif cuma günü saat 

940 perııembe ırünü saat ıs de ihaleye kon- 10 da yapılacak ve muvaffak olanla -
muştur. ra staj müddetince ellişer ve tayinden 

Muhammen keşif bedeli 17674 lira 20 sonra altmışar lira ücret verilecektir. 
kuruı olup katt teminatı 265? liradır. Taliplerin kanuni evsafı haiz sanat 
Şartname ve keşif pllnlarını ırörmek ls- mektepleri elektrik ıubesi mezunların 

tiyenler Balıkesir Sa. Al. Ko. da her ciln dan olması ve müsabakaya girebilmek 
görebilirler Tallplerin muayyen ıaatte mil- için 21. 10. 940 pazartesi günU saat 17 
racaat etmeleri. (6829) 16830 ye katlar mezkQr telefon müdürlük -

Muhtelif erzak alınacak !erine evrakı müsbite ile birlikte mil-
Kırkln.reli Sa. Al. Ko. Rs. den : racaat edilmesi şarttır. (6212) 16165 

1 - Kıtaat ihtiyacı için 30 ton pirinç, Spiker alınacak 
20 ton mııkarna, 40 ton fasulye, 5 ton mcr- Radyodltfl :ı:yon MlldUrlUğllnden: 
cimek, S ton Dehriye, 30 ton nuhut, 10 ton Lise tahelllnl ikmal etml§ bir yabancı 
sadeyağ, 20 ton tuz, 10 ton eekcr, 10 ton dil veya dlllere dkıf erkek spikerler a.h
UzUm, 7 ton sabun, ıs ton gaz, 3 ton hay- nacaktır. YUkı!~k tahsil yapanlar tercih o
van tu:ı:u, 1800 ton arı:ıa, 1400 ton yulaf, ıunur. Seçim mUnterlt yo.pılacaktır. Fazla 
1800S ton ot, 1000 ton saman ve parça p:ı.r- malOmnt almak ıstıyenlerln mUdUrlUğe 
ça 13500 liralık ıığır eti pazarlıkla satın müracaatları. (6799) 16747 
alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 18/ 10/940 günil saat 10 
dan 17 ye kadardı~ 

3 - Taliplcrln mezkQr gün ve eaatta te
minatlariyle birlikte Kırklareli Sa. Al. Ko. 
Rs.ne mUracaatla.rı. (6830) 16831 

Zayi makbuz 

ASKERLiK lŞLERl 

askerliğe davet : 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden : 
Yüksek ehliyetnamell olup 1/2.toD./940 

tarihinde yedek subay okulunda bulunma
sı ica;bedcn mükelleflere mektebe ıevk ev
rakları 21/1. teş./940 dan 26/1.tce./940 ta-

D. serili Harbiye ayniyat tcıcllilm malı:- rlhine kadar tekemmül ettirilerek vcrilo
buzunun 126900 numaralı boş nilshumın ccktlr. 
birinci kısmı zayi olmuş ve diğer kasımlan Bu to.rlhe kadar her mUkellcf ıubeyc 
iptııl edilmi~tlr. Bu kıımın hükmii olmadı- uğrıyarak evraklarını almaları 118n olunur. 
ğı ilan olunur. (9866/6787}. ıom .(&79\.) 16SOI 

15 Ton grafit satın alınacak 
Askerl Fabrlkalo.r Umum MUdUrlUf;'Ü 

:Merkez Satın Alma. Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (0000) lira olan 

l~ ton grafit aslcerı fabrikalar umum mU
dUrlUğü merkez sa.tın alma komisyonunca 
23.10.940 çar§nmba gUnU sant 16 da kapa
lı zn.r!la ihale edilecektir. Şartnııme pa,.. 
rnsız olarak kom!eyondan vermr. Talip -
lerln muvakkıı.t teminat olan (6715) lirayı 
havi teklif mektuplarım mezktlr günde sa.
at ı~ o kııdar Jrnmlsyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı lto.nunun 2 
ve 3. maddelerindeki vcsıı.lklc komisyoncu 
olmadıklarınn ve bu işle ıı.IAkadıı.r tüccar
dan olduklarınn dair ticaret odası vestk.Q... 
ıılyle mezk~r gün ve saatte komisyona mU-
rııcao.tıo.rı. (6652) 18647 

700 Ton demir hurdası alınacal< 
Asker! Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
3284 sayılı kanun mucibince 700 ton de

mir Jıurdası ın:ıhreç lstasyonlanndo. vagon 
dahilinde teslim ıartlyle beher tonunu ıart
namesinde izah edildiği vcı;hlyle 17 lira 50 
kuruştan antm alınacaktır. Şartnameler 

merkez s:ıtm alma komisyonundan parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 4/ 
11/ 940 pazartesi gilnU nktamma knaar tek
lif edecekleri demir hurdası kadar yilzde 
7,S ğu nlsbetinde teminatlarlyle blrlikte 
ıa.rtna.meyl kabul ettiklerine dair kayıt ve 
ı:arnho.tl havi fiyat tekliflerini merkez satın 
alma komisyonuna vermeleri. (66S3) 16694 

50 Ton yonga &atılacaktır 
Aıkert Fabrikalar Umum MUdilrlBffl 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Ankara marangoz fabrlsasında teraküm 

eden SO ton yonga mcrkeıı: s:ı.tın alma ko· 
misyonunda 4/ 111940 pazartesi gilnil saat 
14 de pazarlıkla arttırma suretiyle satıla· 
caktır. Şartname parasız olarak merkez sa
tın alma komisyonundan verilir. Muvakkat 
teminatı 37,SO liradır. Taliplerin aynı gUn 
ve saatte ıatm alma komisyonuna mUra.-
ca.atları. (6820) 168?4 

İntaat ve tamirat 
Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıfmdsnı 
Kınkkalede askeri fabrikalar tekaUt 

sandığına alt fırın binasında bir kısım lift.
ve ve tn.ınirat yaptırılacaktır. Şartname ve 
keşiflerini görmek Uzere taliplerin her gün 
öğleden sonra saat 14 - 17 arasında san -
dık mlldUrlUğilne müracaat etmeleri, pazar
lık 23/tcşrinl evcl/940 günU s:ıııt 15 de • 
dlr. (6846) 16838 

TAPU VE KADASTRO 

Cankaya Tapu Sicil Muhafızlığından 

Uregll koryeslnln Topro.klık mevktinde 
Nafi efendi ve sıığır Seyit ve Oruç oğlu 
ve torik ile mıı.Jıdut 15 dtlnUm tarlunın ni
san 295 tarih ve 48 No.lu muvakkat tapu 
llmUhaberlyle validesi Seyldc hıı.tunun uh
desinde iken 325 tarihinde vetatıyle ken
disine intikal ettiğinden senet tnlep eden 
Abdullah oğlu Ali Zorgeçldln ibrnz ettiği 
205 tarihli senedin !caydı bulunamadığın

dan ve bu yerin ahııra ted:ıvuı edip etme
dlğt hakkında 12. 11. 040 gllnU mahallinde 
kecılf va tıı.lıklko.t yapılacağındnn bu yer
do hak iddia. eden vıırsn t.nhldk gUnU ma
hallinde bulunııco.k memıfrumuı:a veya mu
hatır;lığa mUrııcaat etmeleri lllzumu il!D 
olunur. 4181 
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16 Birinciteşrin 1940 Tarihinde 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde yapılan 

ikramiyeli o/o 5 faizli 1933 istikrazına ait 

onbeşinci ikramiye keşidesinde kazanan ikramiyeleri gösterir listedir 

İkramiyeler 
Numaralar T. Lirası 

İkramiyeler İkramiyeler İkramiyeler 
Numaralar T. Lirası Numaralar T. Lirası Numaralar T. Lirası 

1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
6531 
6532 
6533 
6534 
6535 
6536 
6537 
6538 
6539 
6540 

~0221 
10222 
10223 
10224 
110225 
tı0226 
10227 
~0228 
'10229 
10230 
!0021 
!0022 
30023 
30024 
!0025 
30026 
30027 
30028 
30029 
30030 
!4361 
!4362 
!4363 
!4364 
!4365 
!4366 
!4367 
34368 
34369 
!4370 
15041 
!5042 
35043 
!504.4 
35045 
35046 
35047 
S5048 
15049 
35050 
!5371 
15372 
!5373 
35374 
1537.5 
!537d 
!5377. 
S5378 
3537g 
35380 
16311' 
16312 
16313 
!6314 
!6315 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
'.120 
120 
120 
909 
120 

3000 
120 
120 
120 

!000 
120 
120 
120 
120 
120 
:ı.20 

'120 
120 
l20 
l20 
120 
120 
:ı.20 
120 
120 
:ı.20 

120 
120 

sooo 
120 
120 
120 

36316 
36317 
36318 
36319 
36320 
47911 
47912 
47913 
47914 
47915 
47916 
47917 
47918 
47919 
47920 
64801 
64802 
64803 
64804 
64805 
64806 
64807 
64808 
64809 
64810 
69141 
69142 
69143 
69144 
69145 
69146 
69147 
69148 
69149 
69150 
73621 
73622 
73623 
73624 
73625 
73626 
73627 
73628 

73629 
73630 
74661' 
74662 
74663 
74664 
74665 
74666 
74667 
74668 

74669 
74670 
74861 
74862 
74863 
74864 
74865 
74866 
74867 
74868 
74869 
74870 
75101 
75102 
75103 
75104 
75105 
75106 
75107 
75108 
75109 
75110 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
1w 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

30000 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

83811 
83812 
83813 
83814 
83815 
83816 
83817 
83818 
83819 
83820 
86251 
86252 
86253 
86254 
86255 
86256 
86257 
86258 
86259 
86260 
88341 
88342 
88343 
88344 
88345 
88346 
88347 
88348 
88349 
88350 
91271 
91272 
91273 
91274 
91275 
91276 
91277 
91278 
91279 
91280 

101901 
101902 
101903 
101904 
101905 
101906 
101907 
101908 
101909 
101910 
108911 
108912 
108913 
108914 
108915 
108916 
108917 
108918 
108919 
108920 
123481 
123482 
123483 
123484 
123485 
123486 
123487 
123488 
123489 
123490 
141011 
141012 
141013 
141014 
141015 
141016 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
lQO 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

141017 
141018 
141019 
141020 
146841 
146842 
146843 
146844 
146845 
146846 
146847 
146848 
146849 
146850 
148491 
148492 
148493 
148494 
148495 
148496 
148497 
148498 
148499 
148500 
150181 
150182 
150183 
150184 
150185 
150186 
150187 
150188 
150189 
150190 
152401 
152402 
152403 
152404 
152405 
152406 
152407 
152408 
152409 
152410 
154961 
154962 
154963 
154964 
154965 
154966 
154967 
154968 
1545>159 

154970 
171521 
171522 
171523 
171524 
171525 
171526 
171527 
171528 
171529 
171530 
181161 
181162 
181163 
181164 
181165 
181166 
181167 
181168 
181169 
181170 

120 
909 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

15000 
120 
120 

• 120 
120 
120 
120 
120 
120 
909 
120 
120 
120 

120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
120 

1 - Bu istikrazm tedavülde bulunan A. B. ve C. tertibi tahvillerinden kur'a çıkan numaraların 
her birine yukanda yazılı ikramiyelerin üçte biri ödenir. 

2 - ikramiyeler Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Merkez ve Şubelerinde ve Merkez Ban. 
ka.amm müesses bulunmadığı yerlerde de Türkiye lı Bankası Şubelerinde k~ide listeleri üzerin-
den ödenecektir. r 

MALiYE VEKALETi TÜRKiYE COMHURIYET MERKEZ BANKASI 

KAZALAR 

lnıaat münakasaaı 
Uluborlu Belediyesinden : 

1 - Uluborlu belediyesinin tasdikli i
mar pllnında gösterilen hfll binasının in· 
ıaatı kapalı zarf usullyle eksiltmeye kon
muııtur. 

2 - Yapılacak bu l3ln ke§fl (18329) U
ra (S5) kuruştur. 

8 - Muvakkat teminat (1874) Ura (70) 
kuruııtur. 

4 - Bu ıoe ait ııartname ve aair evrak 
ıunl81'dır: 

A) Eksiltme ııartnamca!. 
B) MUtenhhlt ile belediye arasında tea

ti olunncak huswıl mukavele. 
C} Vahidi fiyat Ustesl ve kqlf hulAsa 

cetvell. 
Ç) Proje. 
Talipler ihale günUne kadar bu evrakları 

her gün belediye dairesinde görebllecck
lerdlr. 

6 - Eksiltme l 7. ıı. 940 tarlblne mUsa
dlt pCl'fJembe gllnU snat 14 de Uluborlu 
belediye dairesinde ve belediye encUme
nlnce yapılacaktır. 

6 - EkaUtmeye gtrcbtımek için tstekli
lertn a tıncn madde mucibince muvakkat 
hm!'Datm A.nAara•cıa belecnyeler bankası
u yatırılmıı olduğunu gösterir makbuz 
n;ya her hangi bir milli bankadan beledi-

yeler bankası emrine truthhUt mektubunu 
encllmene tevdi edllmlı olması ıarttır. 

7 - Taliplerin ihaleden evel bu l§e ben
zer ln,enatı ba§ardıklarına dair evrakı rnUs
blte ile birlikte müteahhitlik ve ehliyet ve
alkalarlyle Ticaret odası kayıt ve vesika
larını ibraz edeceklerdir. 

8 - Taliplerin 2490 sayılı kanuna uy
gun olmak suretiyle hazırltyacakları tek
ıır mektuplarını ihale gUnU saat 12 ye ka
d81' belediye encUmenlne makbuz mukabi
li vereceklerdir. Postada vukua gelecek 
gecikmelerden mazeret kabul olunmaz. 

ln,aat münakuaıı 
Uluborlu Belediyesinden : 

16841 

1 - Uluborlu belediyesince lnaası mu
karrer bulunan mezbaha inııası açık eksilt
me suretiyle mUnakasaya konmuştur. 

2 - Yapılacak l§ln keııtt bedeli (3551) 
Ura (85) kuruıı olup muvakkat teminatı 

(266) Ura (88) kuru§tur. 
3 - Bu ıoe &it evraklar e.oaA'ıdadır: 
A) Eksiltme eartnamesl. 
B) MUtenhh!t ile belediye arasında te

ati olunacak hususi mukavelename. 
C) Vahidi fiyat listesi ve keolt hulAsa 

cetveli. 
Ç) Proje. 
Talipler ihale gUnUne kadar her gün bu 

evrakı Uluborlu belediye dairesinde &"Öre
bilirler. 

4 - Eksiltme 17. 11. 940 tarlhlne raatıı-

yan perııembe gtlnU aant 10 da Uluborlu 
belediye dairesinde ve belediye encUıne
ninde yapılacaktır. 

lS - Eksiltmeye glrebllmek için taliple· 
rin 2 inci madde mucibince muvakkat te· 
mlnııtın Ankara'da belediyeler bankasına 
yatırılmıı olduğunu gösterir makbuz ve· 
ya her hangi bir mlllt bankadan belediye
ler bankası emrine taahhilt · mektubunun 
cncUmene verilmesi veya nakten belediye 
veznesine yatınlrnası ıııırttır. 

6 - Taliplerin ihaleden evel bu lııe ben
zer inşaatı b8.§ardıkl81'ına dııtr evrakı mUs
bitc ile birlikte rnUtenhhltllk ve ehliyet 
vesikalarlyle Uca.ret odası kaylıt ve vesi· 
katarını ibraz edeceklerdir. 16842 

Satrı tehiri 
Dursunbey Devlet Orman hletmesi Re

vir Amirliğinden : 
1 - Açık arttırma ıuretiyle 24/10/940 

tarihinde aatılacağı Ulus ve Akşam gaze
telerinin 11, 14 T. evel. 940 tarihli nilsha
lannda 115.n olunan 45 metre mikip 099 de
simetre miklp çam kalasın ve 46 metre 
miklip 673 desimetre mikip çam kale.sın ve 
150 metre mikap 201 desimetre mik1p çam 
mamul kerestenin ve: 

2. 25/10/940 tarihinde aatılae&tı bildi • 
rilen 162 metre mikip 466 desimetre mikap 
çam tahtasının ve 175 metre miklp 693 
desimetre mikap çam tahtasının rörülen 
lüzum üzerine aatııı durdurulmu§tur. 

Ke)".fi;yet ilin olunur. (9948l6841) 16837 

A. LEVAZIM AMIRLl~t 

Kuru fasulye alınacak 
Ankara Levazım Amirlltl Sa tın Alma 

Komisyonundan ı 

1 - ZOO ton kuru fasulyaya kapalı nrf
la talip çıkmadıt:md-an pazarlığı 25/10/9-40 
saat 14 de Ankara levazım !mirliği satın 
alına komisyonunda yapılaca'ktır. 

2 - Muhammen bedell 44000 liradır. 
İlk teminatı 3300 linı.dır. 

3 - Şartnamesi 220 kuruş maı.kaıbilinde 
komisyondan alınır. 

4 - Bu müddet içeıılsinde taliplerin ka
nun! vesikalııriyle birlikte komisyona mü-
racaatlar. (6761) 16736 

Yufka alınacak 
Ankara Levazım A. Sa.. Al. Ko. dan: 
1 - ısooo kilo yufka eksiltme ile satın 

alınacak. 
2 - Muhammen bedeli (4500) liradır. 

İlk teminatı 337 lira 50 kuruştur. Eksilt
mesi Sl/10/ 940 tarihinde Ankara levazım 
lmirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Taliplerin teminntlariyle birlikte 
komisyona mliracııatlarr, (6760) 16820 

• 
NAFIA VEKALETi 

Demir dolap alınacak 
Nafıa Vekllctindcn: 
81.10.940 perııembe günU saat J5 te 

Ankarada Nafıa VekO.letl binam içinde 
malzeme mUdUrlUğU odasında toplanan 
malzeme ekRiltme ı~omlsyonunda 4000 lira 
muhammen bedelli 25 adet Remlngton 
Rand veya yerli Erk tlpt veya bunların 

muadill d!Srt gözlU demir dolabın kapalı 
znrf usullyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme oartnameııi Vt:! te>fcrrUat1 mal
zeme mUdUrlUğUnden parasız olaralt alı . 
na bilir. 

Muvakkat teminat 300 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvak

kat teminat ve ııartnruneslnde yozıh vesa· 
tkle birlikte aynı gtln saat H e kadar ko· 
misyona makbuz mukabilinde vermeleri 
10.zımdır. (6700) 16752 

ANKARA BELEDİYESi 

Parke kaldırım yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs garajına yaptırılacak 

parke kaldırım işi on beş gün müd • 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2247 lira 50 
kuruştur. 

3 - Teminat 168 lira 56 kuruştur. 

M. M. V. Hava Müste§arlığı 

F otin alınacak 
M. M. Vckilctl Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - 3000 çift er fotlnl pazarlıkla satın 

alınacaktrr. Muhammen bedeli 20400 lira 
olup kati teminat mlkdarı S060 liradır. Pa
zarlığı 21/10/ 940 pazartesi glinü saat 10 da 
hava satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. İdari şartname evsaf ve nümuncsi 
her gün ıkomisyonda (Örülebilir. İitt'klL 
)erin muayyen gün ve saatte katı temi
nat ve kanunl belgeleriyle birlikte komis-
yonda bulunnıalan. (6766) 16739 

Kereste ve saire alınacak 
M. :M. Vek!letı Hava Satın Alma. Ko

misyonundan: 
ı - Muhtellt cins, eb:ı.t ve mlkdıırda 

kereste ve inıaat malzemesi pazarlıkla. 

satın alınacaktır. Muhammen bedell 22942 
lira olup katt teminat mlkdarı 8441,80 li
radır. Pazarlığı 21. 10. 94.0 pazartesi gUnU 
saat 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari ve feıınt ş:ırtnamesı 
her gUn komlayondB. görUleblUr. İsteklile
rin muııyyen glln ve saatte katı teminat 
ve kanuııl belgcl<'rlyle birlikte komisyon· 
da bulunmaları. (Gi67) 16740 

Kaputluk kuma$ alınacak 
M. M. VekSletl Hava Sa. Al. Ko. dan: 
1 - Muayyen iP.inde VC!'ilen fiyat paha· 

lı görlilen 10.000 metre hava rcnıri 'kaput· 
luk kumat yeniden pazarlıkla satın alına
caktır. Muhammen bedeli 39750 lira olup 
kati teminat mikıdarı 5963 liradır. Pazar
lığı 19/10/ 940 gÜn!i BBat 10 da hava satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. İdari 
§artname evsaf ve nüınunesi her gün öğle
den sonnı 2 Lira mukabilinde komisyon -
dan alınabilir. İsteklilerin muayyeı:ı gün 
ve saa\te kati teminat ve kanuni belgele
riyle birli.lcte komisyonda bulunmalarL 

(6769) 16741 

iKTiSAT VEKALETi 

Mücfttiş muavinliği 
İktısal Vekaletinden : 
35 lirn. maaılı mufettiş muavinliği ıçın 

l 7/l0/940 tarihinde yapılacağı evelce ilin 
edilen mlisabal:a imtihanı 9/ 12/ 940 tarl -
hinde Ankara ve İltanbul'da yapılacaktır. 
Müracaatların 23/ 11/940 tarihine kadar 
Vekalet tefti& heyeti reisliğine yapılması 
lazımdır. (6835) 16835 

Ankara AslJye 3 Uncu Huk\ık Hakimli -
ğinden : 
Tebliğ olunacak: Ankara mektepler mu

haaiplif:i eski veznedıın, Sivas Erıurum 
tren yolunda 13 ilncli kısımda Taşron Bad
tlal oğlu Vehııp yanında Fehmiye. 

Hazineye izafetle Ankara defterdarlığı 

vekili avukat Lütfi So.v tarafından aley-

ADLiYE VEKALETi 

Mütercim alınacak 
Adliye Vek§letinden : 
140 lira ücretli Adliye vekaleti mU

tercimliği için memurin kanunun 4 
ve 5 inci maddelerinde yazılı vasıf ve 
şartları haiz olanlar arasında 25. 10. 
940 tarihine tesadüf eden cuma günü 
saat 14 de müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Talip olanların müsabaka gününden 
nihayet 3 gün eveline kadar evrak ve 
vesikalarını zat işleri U. müdürlüğü
ne ibraz etmiş bulunmaları ve imti
han şartlarını öğrenmeleri lazımdır, 

(6814) 16801 

· Memur alınacak 
Adliye Vek§letinden : 
Zat işleri U. müdürlüğünde miln· 

hal bulunan 60 lira ücretli bir katip
lik ile 20 ve 25 şer lira maaşlı memu
riyetlere vekaleten alınacaklar için 
21. 10. 940 pazartesi günü saat 14 de 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. Me
murin kanununun 4 ve 5 inci madde· 
!erinde yazılı vasıf ve şartları haiz 
olanların evrakı müsbiteleriyle birlik· 
te mczktlr güne kadar müracaat et
meleri iHin olunur. (6815) 16802 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Matra alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiyatı (120) yilı 

yirmi kuruı olan 10.000 ndet emaye mat • 
ra pazarlıkla münakasaya konmuıtur. İha• 
lesi 21 / 10/940 pazartesi gfinü nat on dört• 
tedir. Kati teminatı (S.500) liradır. Ev • 
snf ve prtnamesi SOO kuruş mukabilinde 
M. M. V, tıatın alma komisyonundan alr• 
nabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği bel· 
gelerle ihale saatinde komisyona gelme "' 
leri. (6724) 16779 

Tevhit semeri alınacak 
M. M. Vektıletl Satın Alma Komisyo

nundan: 
Beherine tahmin edilen fiyatı (~O) 

dört yüz altmıs kuruş olan S 000 adet tev
hit semeri iskeleti pazarlıkla münakasaya 
konmuştur. Tevhit semerı iskeletleri bi • 
ner adetten aşa(rı olmamP.k şıırtiyle ayrı 

ayrı taliplere de ihale edilebilir. İhalesi 

19/ 10/ 940 cumartesi günü saat 12 dedir. 
Kati teminatı (3450} liradır. Şartnamesi 
M. M. V. satın alma komisyonunda görü. 
liir. İsteklilerin kanunun emrettiği belgo
lerlc ihale saatinde Ko. na gelmeleri. 

(6725) 16780 

Bez yular, ba~lağı alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. do.n : 

4 - Şartname ve keşif verakasını 
görmek isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 25/10/1940 
cuma günü saat 10.30 da belediye en

binize açılan 764 lira 65 kuruş zararın tah
"16610 sili hakkındaki davadan dolayı S/101940 ta

rihli celsede adresinlıdn bulunmadığından 

cümenine müracaatları. 
(6559) 

İhale gllnil talip çıkmadığından miite
ahhit namı hesabına beherine tahmin edilen 
fiyatı (160} kurus olan 1000 adet bez yu. 
lar başlığı pazarlıkla münakasaya konmuı· 
tur. İhalesi 11/11/!>40 pazartesi gilnU saat 
ondadır. Kati temintı 240 liradır. Şartna
mesi M. M. V. aatın alma komisyonunda 
görülür, İsteklilerin kanunun emrettiğ! 
belgelerle ihale autmda komisyona gele 

Divar inşaası 
Ankara Belediyesinden : 
l - Olgunlar sokağında yaptırıla -

cak J.tfnat duvarı ile eaas yol toprak 
tesviyesi iti on be§ giln müddetle a • 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2384) lira 
(80) kuruştur. 

3 - Teminat 178 lira 86 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif vcrakasını 

görmek isteyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 25/10/1940 
cuma gilnil saat 10.30 da belediye en
cümenine müracaatları. 

(6560) 16611 

Kanal yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Jandarma mektebi civarına ge

len sel sularını isale etmek üzere yap· 
tırılacak kanal işi on beg gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (27321) lira 
(50) kur:.ıştur. 

3 - Teminat (2049) lira (12) ku • 
ruştur. 

4 - İhalesi 25/10/1940 cuma glinü 
saat 11 de yapılacağından şartname • 
ve .keş:! verakasını görmek isteyen • 
lerın hct gün encümen kalemine ~ e is· 
teklileıin de ihale günil oları 25/10/ 
1940 cuma günil aaat 10 a kadar teklif 
mektu·.>lr.rını belediy:ı e:ıciimenine 
vermeleri iHln olunur. 

(6558) 

Defne alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

16613 

1 - 2400 metre defne pazarlıkla alına • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 060 liradır. 
3 - Teminat 144 liradır. 
4 - Şartnamesint görmek istlyenlerin 

her gün encümen lcal"!mirıc: ve istt'ldilerin 
de 22/10/g40 sah ıUnil aaat 10,30 da bele
diye encümenine mUracaatları. (6837) 

16835 

Elektrik tesisatı ilanı 
Gemlik Belediyesinden : 
1 - Gemlik belediyesinin Gemlikte Sun· 

gipek fabrikuından alacağı elektrik cere
yanına muktezi olan tesisat malzemesi ka,. 
pah zarf usulU ile ekılltmeye konulmnı -
tur. 

2 - Eksiltme 4111/940 pazartesi cünü 
saat 15 te Gemlik belediye dairesinde be
lediye enclimeninde yapılacaktır. 

3 - Bu tesisatın kablo tel kıı;mı hariç 
muhammen bedeli 7472 lira olup muvak -
kat teminatı 560 lira 40 kuru~an ibarettir. 

4 - Bu iıe ait proje, keşifname ve diğer 
evrakı fenniyeyi İstanbul'da Karaköy eski 
gilmrilk sokağında Çe,eyan hanında 18 
No. da ylikıek mühendis Şehsuvar Mcne
mencloğlundın her zaman görebilirler. 

5 - Talipler muvakkat teminat mclı: -
tup veya makbuzlarını 2490 sayılı kanun 
hilkümlerine göre bazırlıyacakları kapalı 
zarflarını yukarda ikinci maddede ya%1lı 
saatten bir saat eveline kadar nıalı:buz 

mukabilinde teslim etmeleri lbımdır. Pos
tada olan gecikmeler kabul edilmez. 16839 

davetiyenin ilanen tebliğ edilmesine ve 
duruımanın 4/11/940 pazartesi günü saat 
9 a talikine karar verilmiş olduğundan ta· 
;yln edilen sUn YO saatte Ankara aali;ye S 
UncU hukuk mııhkemealne gelmeniz veya 
kanunen muteber bir vekil bulundurmanız 
ve mezkilr günde gelmediiiniz veya vekil 
bulundurmadığınız takdirde mahkemenin 
gıyabınızda ıtörlilcceğl ilan olunur. 

(6822) 16825 

Memur alrnacak 
Malatya Belediyesinden : 

Belediyemiz kadrosunda milnhal bulunan 
aşağıdaki memuriyetlere talip olanların 
evrakı mlisbiteleriyle birinci teşrin 940 
nihayetine kadar belediyemize müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 
Mlinhal vazifeler Biltçedeki muhas-

MUhcndia veya mimar 
Fen memuru 
Elektrllı: mlihendisl 
Elektrik sayaç ayar memuru 

(İstenilen vesaik) 

sesat: ücret 
210 
120 
260 

70 

Hüviyet clizdanı, siyasi haklarına ı;ahip 
ve manii mem\lriyet mahkümiyeti olma -
dıiına dair vesika, iyi huy kll.fıdı, mektep 
diploması ve ehliyetname, askerliğini yaP
mıı olduğuna ve yahut tecil edildiğine da
ir vesika ve sıhat raporu ile üç adet ve • 
slkalık fotograf. (6833) 16834 

MALiYE VEKALETi 

Bir avukat aranıyor 
Maliye Vekiletinden ı 

140 lira UcretlJ Diyarbakır serbest ha
zine avıllatlığı münhaldir. Avukatlık ruh
sa.tnamesini ve barem kanunu mucibince bu 
dereceye ait ücreti almak hakkını haiz t3-
liplerin evra1cı mli&biteleriyle 5.11.940 ta
rihine kadar vekdlet hukuk miisavirliğ>ine 
mUracaatla.rr illn olunur. 16776 

meleri. (6695) 16819 

OKULLAR 

Ders ha§langıcı 
Yilksek Mühendis Mektebi MUdilrlüğil1'" 

den: 
Tedrisata -4/111g40 pazartesi günü başla

nacaktır Alikadar talebeye bildirilir. 
(9867/6786) 16821 

.11111111111 T E R z t 11111111ıra .. 

~ ZİNET BALKAN ~ 
- Erzincan biçki ve dikit yurdu mü- : -: dircsi bu defa Meşrutiyet caddesi : 
- Konur sokak No. 16 Korol apartı - E 
: maru birinci dairede terzilik atölye- : 
: sini açtığını aayın mliıterilerlne i11- : 
: nı ıeref bilir. 4172 : -- -.......................................... 

Şoförlerin nazarı 

dikkatine 
Ankara Ticaret ve Sanayi Oda

sından : 
Ticaret ve Ticaret ve Sanayi odaları ka

nunları hUkUmlerine tevfikan Ankara. böl
gesinde ta.kal ve nakliyat kamyonlarında 
çalıomakta olan §Oförlerln bir defaya mah
sus olarak Ticaret odalarına knyıt olu
nup 20 kuruş muknblllnde bir vesika alma
ları lltzım geldiğinden tarihi llA.ndan itiba
ren alO.ltndarlann odaya kayıt olunmalan 
aksi takdirde odalar kanunun cezai madde
lerinin tatbik olunması 10.zım geleceği ilAn 
olunur. 

Fenni malzeme ah nacak 
Maliye Vekfiletinden: 

2/14177 numaralı Vek,iller Heyeti kararına bağlı toprak tevzi talimatna
mesine tevfikan tevzi olunacak toprakların kadostro tahririnin icrası için 
aşağıki fenni malzeme mübayaa edilecektir. 
1 - Mübayna verilecek Beherinin fiyatı 

levazımın cinsi Adet Lira K. 
Takeometre 25 850 
Mira 50 40 
Plammetrc 25 60 

Yekfin 100 
2 - Keşif bedeli: 24750 liradır. 
3 - Muvakkat teminat miktarı: 1856 lira 25 kuruı. 

Tamamının bedeli 
Lira K. 

21250 00 
2000 00 
1500 00 

Yek\ın 24750 

4 - İhale evrakını görüp almak istiyenler Maliye Vekaleti Milli Em • 
lak mlldürlüğilne müracaatları. 

5 - İhale şekli: kapalı zarf usulü ile. 
6 - İhalenin yapılacağı mahal ve tarih: 23. 10. 940 tarihlne müsadif çar

şamba günü saat 15 de Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde. 
7 - Teklif mektupları: 23. 10. 940 tarihine müsadif pazartesi günü sa • 

at 14 e kadar Maliye Vekaleti Milli Emlak müdürlüğünde kabul edilir. 
8 - Malzeme ihale tarihinden itibaren 90 gün içinde Maliye Vekaleti 

Milli Emllk mUdlirlüğUne teslim edilecektir. (5865) 15938 
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Kok kömürü satısı 
J 

Etibank umum nıüdürlüğünden : 
Buğday Silosu yanmdaki Kok depomuzdaDt mÜ§terinin ve• 

taitine teslim, tonu 24 liradan İstenilen miktarda kok kömürü ' 

ıatıldlğmı bildiririz. 
Müracaat yeri: Bankalar caddesi, Eti Bank Ticaret Servisi, 

Telefon No: 2012. 3956 

:!" 111111111111111111111111111111111nı1.. ------- Satılık bina · ------- --~ -_ Atatürk Bulvarı üzerinde sarı _ 
: köşk civarında İtalya sefirinin : 
E evelce ikamet ettiği bina bu de- : 
: fa müzayede suretiyle satılığa = -: çıkarılmıştır. : - . -: Müzayede 25-10-1940 tarihinde S 
: saat üçte İş Bankası dahilinde : 
: Tecim sosyetesinde yapılacaktır. E 
: Müzayedeye iştirak etmek isti- : 
: yenlerin % 7 1/2 pey akçesini :: 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~=~~Ieden~ooo~ı~ ~~= ~ E minat ile müracaat etmeleri ica- E 
: beder. Telefon: 1372 4085 E 

. . . ' ~ııiııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:-

.. ·~ 

2 VOLT AKOMOLATÖR ve uso VOL"-
A.NOT lLE YAHUT UZUN ÖMÜRL0 
BATARYA TAKIMllLE ÇALIŞIR 

TOPTAN SATIS YER). ISTANBUL. SULTAN HAMAM HAMDI BEY GECIDI No. 45.55 TEL 2129& 

S_Rll 
Tayyare 
OtomobU 

Kamyon 
Motör 

ve 
bllfbnuıu 

makine
lerde 
tsvtçre 

mAmtllA.tJ 

l3 R O RuımaolW'Ulı kullanınız. 
Deposu: Galata Karaköy Palas hanı 

kar§lsında 84 N o. İBRAHİM TAŞ
CIOÔLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039. Telgraf: TAŞKOL 

..ıııııııııııııııırııııııııııııtıııııııı•a.. 

~İLK - ORTA - LiSE § -

Kablo ve tel ohnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komtsyonıından: 
Muhammen bedelleri ve lsimlerl ~aflda ya.zıh iki grup kablo ve teller 29.11.940 

cuma gUnU .saat l~ ten ltlbaren ayn ~ ve kapalı zart usullyle Ankarada idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek Lstlyenlerln her grup hl za.sındıı yazılı muvakkat temlna.tlariyle 
kanunun tayin etti~ vesikalıı:rı ve tekutlerlni aynı gUn saat He kadar komisyon 
relallğine vermeleri IA.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşada tesel• 
lUm ve sevk ıeflitlnden do.,tıtılıı.oakb.r. (6679) 

Malzemenin ismi Muhammen Be. Muvakkat Ta. 
Lr. Kr. Lr. Kr. 

1 - Yeraltl ve ıruplon telefon kabloları 3i281:1 .2571 38 
2 - Bobin tellerl 15206 890 4.15 

16761 

Satıhk kok kömürü sobaları 
Türk Ticaret Bankası A. Ş. Ankara Şubesinden: 
Muhtelif bilyüklükte parti halinde kok kömürii sobaları pe§fn pa-

ra veya teminat mukabilinde taksitle satılmaktadır. Alınacak soba
lar asgari 25 adetten dıin olamaz. Taliplerin Şube Müdürliiğüne mü-
racaat etmeleri. 4176 VAKiT, NAKiTTiR ... p••••••••••••• : Okul kitaplarınızı ve kırta.atyentzı : - -S Porsiyonluk bir komprime ile ( su ve ateşten gayr! hariçten hiç· 

bir madde il§ve etmeyi düşünmeksizin ) 15 kuru§ mukabilinde l.S 
dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve iştihah bir sofra bazırhya
bilirsiniz. Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 

bir çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Kiralık 8 oda 
Yüksek tahsil gençlerine pan

siyon şeklinde toptan veya ayn 
ayrı verilecek 8 oda mevcuttur. 
Memurlar kooperatifi karşısında 
Arar lisan okuluna müracaat. 
Telefon: 3714. 5153 

~··••11111111111111111111111111111111~ 

~ Dr. Muzaffer Sezer§ - -: Doğum ve Kadın Hastalıkla.n :E 
: Mütehassm : 

: Same.npa.zarı : --~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~·'.?D· ··•· , . E' ·. 'N·:~'.·: ·.· :,-·. · .. ·.••····o· . · ·~ · ·· 1.:.· ::: · .. ·,·.· ~ §AKAY KİTAPEVİ E -E ve Yenlşehlrdekl DUbeBLnden herkes E 
: gibi elz de tem.in edebilirsiniz. - : - -: Tel: 358:1 3888 : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•;: 

ESVET 
En son moda şapkalannı sayın 

Ankara bayanlarına Yenişehfrde 
Mühendisler Birliğinde bugün 
tam saat 4 den itibaren göstere-
cektir. 4140 

. . - ' ·' . .. . · . . . . . . 

::~::: . . . . : ' ; . ~· . :. ~::· .·.. . .· 

••• •• : • ' l ~- • • - - • ~>· . . . ~.. . . 
' ' ' ... ' .., 

DİŞ MACUNU ·· 
Mlkropfara yazde 100 OldOrOr, dlşlerl temlzlel' parla· 

tır diş etlerini besler ve hastalanmatarına mani olur. 

He, yerde OENTOL dif macununu ısrarla tstay1nfl. 
: Muayenehanesini Postane caddesi : 
- Ticaret odası ilstiindeki yeni yapı- : 

2 ~nA~l~çart~ınamhle~~- ~ ~~~~----~--~-~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
- tir. Tl. 2022 .W89 

'-• 11111111111111111111111111111111 mi ••••••••••••• 

Bir elektrik mühendisi aranıyor 

BUylik yMdım ve faydas1 ~şikaı olan çorbalık sebze komprime • 
lcrimiı:in senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza ettığine §ahit 

olacaksınız. 

. 

ÇAPA MARKA 
MERCtMEK. BEZELYA, NOHUT vesair hububat sebze ve çorba· 

lık 1-:omprimelerini ki1erinizde bulundurmaYl ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzal<: Tasan'Uf edilmiş servet gibidir. 
Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 

daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolr:ular ve sporcular için de her zaman 
ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallannızdan 50 
gramlık bir komprime 9/100 gramlık bir komprimeyi 15 kuru~tan 

alabilirsiniz. 
Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi te5isi : 1915 

Zayi - 1320 senesinde Yugoslııvya'nın 
Metrovlçe kazasından almış olduğum rUş
tUye. §ahadetnameml zayi ettim. Yenlslnl 
alacat-ımdıın eskisinin bUkmU olmadığı 

i!An olunur. 
090 Sıı.bri TUHAF 

ULUS - 2L inci yıl. ~ No. 6900 

imtiyaz sahibi 
lskender A.rtun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı işleri Mlidürü 

Mümtu Faik FENiK 
MUesııese MUdUrtl : Nnşıt ULlJÔ 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Dr. Kemal Arıcan 
CEBECİ RAST A.HANEst 

Deri, saç ve tenasül hastalıkları 

Mersin Elektrik T. A. Şirketinden : 

mütehassısı 
Şirketin Fen Müdürlüğü için elektrik mühendisi alınacaktır. 

Çocuk aarayı karşısı B. İbrahim 
Taliplerin teklifte bulunmaları ve şeraiti anlamak arzu edenlerin 
şirkete müracaatları il~n olunur. 4177 

Apt. Tel: 3101 3974 

YENİ Sinemada 
Bu gece saat 21 de 

BUtlln Ankara halkının 

seyredeceği fillm 

HOLLİWOOD REVÜSÜ 

olacaktır. Muıılk! - göz ka
maştırıcı sahneler. 

HALK Sinemasmda 
BugUtJ bu gece 

İlk lraestnde muvalfaldyet 
kazanan 

Şimal denizinde ct\Sllslar 

Sus $inemasmda 
:BugUn bu gece 

AŞK ve KİN 

Bu senenin en 11ev1len 
!111.mlerlndendlr 

İlAve olarak 

Saat: U.30 - 16.30 - 18.30 se
ansları KADINLAR OTELİ 

Linda Darnell - Ann Sothun 

Seyircilerini işgal eden filim 

filmi TUrkçe •özlü ve serapa 
heyecanla dolııdur. 
seıı.nslar saat: 14..SO • 16.so _ Tllı'k gençliğinin havaeılıkta..

ki b~e.rıları 
18.30 ve 21 de 

Saat: 12.15 te ucuz matine 
?.!ADAM BUTTERFLY 

Seanslar: .saat H- 16 - 18 -
ve 20,30 da 

SOMER Sinemasında 
BugUn bu gece 

Robert Taylor'u.n ~evirdiği 

tİÇ ARKADAŞ 

filmi herkes! kendisini seyre 
çekecektir. 

Seanslar saat: 12. - 1'.30 • 
16.80 - 18.30 ve gece 21 dıı. 

Fiyatlar : Balkon SO Kr. -
Balon 15 Kr. 

Yenişehir Palas Oteli 
Ulus Meydanı Müdataaihukuk 
Caddesi lı Bankası kat'§1aında
ki yeni binasına naklediyor. 

YENİŞEHİR p ALAS ·veni şekliy!e Tür.kiyenin K f } 
en modern ve en on or u Otelidir 


